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TRASLADO DE HUMA CARTA
DO Invictissimo Rey Do ai AffonsooV.

de perpetua memoria , pêra Gojnes Eanes de Zura-

ra , feu Chrontjla , ejlando per feu mandado em Al-

cácer Ceguer , ordenando , e ajuntando os grandes

ferviços , que a elle , e aa fua Coroa Real tinha jeito

o Valerofo e excellente Capitão e muito Illujlre Conde

Dom Duarte de Menezes,

Pêra a Chronica e Hifloria ,
que delles lhe mandavafa-

zer. A qual lhe ÉlRey efcreveo per fua mao.

GOmes Eanes. Eu vos envio muito faudar, vi hua Car-

ta que me enviaftes per AíFunfo Fernandes, com que
muito folguey

,
por faber que éreis em boa defpoílçao

da faude
,
porque certo tanto tempo havia que vos laa erees,

ç eu nom via carta voíTa
,

que havia por muito certo que
dalgua enfermidade erees occupado

,
porque me nom podiees

efcrever , E defto dou per tefremunha o Reverendo Padre
Bifpo de Lamego, com quem eu muitas vezes falíava

,
que

cnufa feria porque vós nom me efcreuiees
,

que per muy
fem duvida tinha, que nom feria per mingoa de vontade e
lembrança voíTa , e muito me prouve de faber como voífo

Conde bem apoufentara , e o gafaihado que delle recebef-

tes , e pofto que o elle deva affim de flizer por ufir de fua

virtude , eu lho agradeço muito , e vós aíllm lho dizey de
minha parte. Nom he fem razão que os homês que tem vo-

fo carrego fejaô de prc/ar e honrrar , e que depois daquelles

Princepes , ou Capitães que fazem os feitos dignos de me-
moria , aquelles que depois de feus dias os efcreveraó mui«

Tom. IIL A ' to



4 Traslado de huma Carta,
to louvor merecem. Bemaventurado ( dizia Alexandre

) que
era Achiles pwrque tevera Homero por feu efcriptor. Que
fora dos feitos de Roma fe Titoliuio os nom efcrevera

,

Quinto Curfio os feitos de Alexandre , Homero da Troya
,

Lucano os de Cefar , e aíllm outros ? Muitas coufas eftes fi-

zerom as quaes nom faô taô dignas de memoria
,
quanto fao

doces de ouvir e leer pello bom hiftillo em que forom ef-

criptas. LcíTe no primeiro de Titolivio ( como vós melhor
fabeis

)
que fe pom fora a oração que fes hu nobre baraõ

daquelle tempo
,

quafi todo o povo de Roma fora perdido.

Muitos faó os que fe daõ ao exercicio das armas , c muy
poucos ao ítudo da arte Oratória. Aflim que pois vós fois nef-

ta arte aíTaz eníinado , e a natureza vos deu graô parte del-

ia , com muita razaõ , eu, e os principaes de meus Regnos
,

e Capitães , devem d'haver a mercê que vos feja feita por bem
empregada. Muitos certo vos laô obrigados

, porque ainda

que os feitos de Cepta fejaô aíTaz de refentes depois que eu
vi a Chronica ,

que vós dclles efcreveftes , a muitos fiz

honira, e mercê com milhor vontade
,
por fer certo dalguem

,

hos feitos que laa fizeraõ per ferviço de Deos , e dos Reys
meus anteceíFores , e meu , e a outros per ferem filhos da-

quelles que laa afli bem ferviaõ , do que eu nom era antes de

entaÕ em comprido conhecimento , e crco que nom menos feri

aos que defpois de mim vierem
,
quando virem o que haveis

d'eícrever dos feitos de Alcácer , e fe alguém merecer gloria

por jrem a elHi terra por fervirem a Deos, e a mi , e faze-.

fem de fuás honrras , vós alTIiz foes de louvar que com defejo

d*efcrever a verdade do que elles fizeraõ vos defpofeftes a le-

var o trabalho que elles foportaraó. Vós poderees laa fer bem
agafalhado do Conde , mas fe o defejo que tendes de me fer-

rir c fazer o que a voíTo ollicio pertence vos laa nom fizclfe

viver contente , certo he que nom pode Alcácer dar o que Lis-

boa tem. Aquella vida foítes vós laa bufcar por ufardes de vir-

tude
,

que aos outros em lugar de pena daõ por dcíterrn.

AíRm que quanto eu ifto melhor conheço : tanto vos mais tenho

.

'

'

'.=.. em



TrasladodehumaCarta. 5"

em fcrviço de o fazerdes , c nom quero que cites laa mais
,
que

em quanto fentirdes que he compridoiro, pêra o que tendes

d'efcrcver , e a vos aprouver. Do que dezeis do Comenda-
dor Álvaro de Faria, eu eftimo feu ferviço como he rezaó

,

e aílim efpero de lhe fazer mercê. Quanto ao que dizeis da

mingoa do mantimento, fazfe niíTo por minha parte tudo o que

fc pode fazer, mas duas coufas fe requerem pêra os que eítao

em Alcácer ferem bem providos , a húa cftar laa milho em Al-

mazem pêra focorro, de quando pelio tempo , ou per outra ne-

ceílldade raó alinha nom vay o paõ , e a outra
,
que o Conde

,

ou qualquer outro Capitão que laa eítiver me faça faberaos

quartces do anno agente quelaaeftá, pêra homem concertar a

defpeza com a recepta. Todo o bem que me dizeis do Conde
eu creo que ha nelle , e certo cuido que nom he menos pello

que delle conheço. Tenhovos em ferviço em quererdes faber

noxas de minha defpoílçaó , e graças a Deos eu me acho bem
aíTiin do corpo como das outras couías , em pêro homem anda
no maar deite mundo onde he continuamente combatido das

ondas delle , em efpecial pois todos andamos naquella taboa
defpois do primeiro naufrágio. Alli que ninguém fe pode fegu-

rar até que nom chegue aquelle verdadeiro porto feguro que
homem nom pode ver , fe nom defpois de fua vida , ao qual

• Deos apraza de nos levar quando vir que he tempo, porque
ellc he marinheiro epilloto,fcm o qual algú homem nom po-
de entrar. Do Bifpo voíTo amigo fabereis que o vejo ledo , e
fao , e de boa defpofiçao

,
praza a Deos de lhe encaminhar as

coufas fcgundo elle defeja , fe forem de feu ferviço. Da Torre
dos pergaminhos eu tira^ey aquella lembrança que vir quehe
em ferviço. O meu vulto pintado eu o nom tenho pêra vo-lo ago-
ra laa poder enviar , mas o próprio prazerá a Deos que verees
laa em algu tempo , comquc vo-lo mais deve prazer. Voífa Ir-

ma haverei em minha encomenda fegundo me efcreveis. Scri-

ta a 2 2 de Novembro.

ii CA-
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TRASLADO DE HUMA CARTA
DO Invictissimo Rey Dom Affonso o V.,

de perpetua memoria
,
pêra Gomes Eanes de Zura-

ra , feu Chronljla , ejlando per feu majidado em Al-

cacer Ceguer ordenando , e ajuntando os grandes

fervíços , que a elle , e aa fua Coroa Real tinha feito

o vakrofo e exceUente Capitão e muito lllujlre Conde

Dom Duarte de Menezes,

pêra a Chronica e Hifloria ,
que delles lhe mandava

fazer. A qual lhe ElRej efcreveo por fua mao.

GOmes Eanes. Eu vos envio muito faudar , vi híía

Carta que me enviaftes per AfFonfo Fernandes,

com que muito folguey, por faber que éreis em boa

derpofiçaÕ da faude , porque certo tanto tempo havia

que vos laa erees , e eu nom via carta voíía, que ha-

via por muito certo que dalgúa enfermidade erees oc-

cupado , porque me nom podiees efcrever : E deftp

dou per teftemunha o' Reverendo Padre Bifpo de La-
mego , com quem eu muitas vezes falíava , que caufa

feria porque vós nom me efcreuiees , que per muy fem

duvida tinha , que nom feria per mingoa de vontade

e lembrança voíía, e muito me prouve de faber como
vos o Conde bem apoufentara , e o gafalhado que del-

le recebeftes , e poílo que o elle deva aílim de fazer

Tom, IIL A por
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4 Carta do Sr. Pvey D. Affonso V.

por ufar de fiia virtude , eu lho agradeço muito , e vós

aííim ]ho dizey de minha parte. Nom he ícm razaó

que os iiomês que tem voíTo carrego fcjaò de prezar e

honrrar , e tyje depois daqueíles Princepes , ou Capi-

tães que fazem os feitos dignos de memoria , aquelles

que depois de fcus dias os efcreverao muito louvor me-
recem. Bemaveníurado ( dizia Alexandre

) que era

Achiles porque tevera Homero por feu efcriptor. Que
fora dos feitos de Roma fe Titoliuio os nom efcreve-

ra ,
Qiiinto Curíio os feitos de Alexandre , Homero

da Trova , Lucano os de Cefar , e aílim outros ? Mui-
tas couías eftes fizerom as quaes nom faó tao dignas

de memoria, quanto fao doces de ouvir e leer pello

bom hiftillo em que forom efcriptas. Leííe no primei-

ro de Titolivio ( como vós melhor fabeis ) que le nom
fora a oração que fes híí nobre baraó daquelle tempo,
quafi todo o povo de Roma fora perdido. Muitos íao

os que fe dao ao exercicio das armas , e muy poucos

ao iludo da arte Oratória. Affim que pois vós fois nef-

ta arte aííaz eníinado , e a natureza vos deu graó par-

te delia , com muita razaó , eu , e os principaes de

meus Regnos , e Capitães , devem d'haver a mercê

que vos seja feita por bem empregada. Muitos certo

vos fao obrigados
, porque ainda que os feitos de Cep-

ta íejaó aífaz de refentes depois que eu vi a Chroni-

ca , que vós delles efcreveftes , a muitos fiz honrra , e

mercê com milhor vontade
,
por fer certo dalguem ,

hos feitos que laa fizeraÕ per ferviço de Deos, e dos

Reys meus antecelTores , ç meu , e a outros per ferem



A Gomes Eannks de Zurara. 5

lilhos daquelles que laa aífi bem ferviaò , do que eu

nom era antes de então em comprido conhecimento, e

creo que nom menos fera aos que deíj^ois de mJm vi-

brem, quando virem o que haveis cFeícrever dos fei-

tos de Alcácer , e fe alguém merecer gloria por irem

a ella terra por fervirem a Deos , e a mi , e fazerem

de fuèis honrras , vós aíTaz foes de louvar que com
defejo d'efcrever a verdade do que elles fizerao vos

deípofeíles a levar o trabalho que clles foportaraô. Vós

poderees laa fer bem agafalhado do Conde, mas fe o

defejo Que tencies de me fcrvir e fazer o que a voíío

officio pertence vos laa nom íízeffe viver contente,

certo he que nom pôde Alcácer dar o que Lisboa tem.

Aquella vida foftes vós laa bufcar por uíardes de vir-

tude, que aos outros em lugar de pena dao por dei-

terro. Aflim que quanto eu ifto melhor conheço, tan-

to vos mais tenho em ferviço de o fazerdes , e nom
quero que eftcs laa mais

, que em quanto fentirdes que

he comprideiro , pêra o que tendes d'efcrever , e a vos

aprouver. Do que dezeis do Comendador Álvaro de

Faria, eu eftimo feu ferviço como he rezao , e aííim

efpero de lhe fazer mercê. Qiianto ao que dizeis da

mingoa do mantimento , fazfe niífo por minha parte tu-

do o que fe pode fazer , mas duas couías fe requerem pê-

ra os que eftao em Alcácer ferem bem providos , a \mi

eílar laa milho em Almazem pêra focorro , de quando

pello tempo , ou per outra neceífidade taÕ aíinha nom
vay o pa6 , e a outra , que o Conde , ou qualquer ou-

tro Capitão que laa eftiver me faça íaber aos quartees

A ii do



Ç Carta do Sr. Rey D. Affonso V.

do anno a gente que laa eílá ,
peia homem concertar a

defpeza com a recepta. Todo o bem que me dizeis do

Conde eu creo que ha nelle , e certo cuido que nom
he menos peilo que delle conheço. Tenhovos em fer-^

viços em quererdes £iber novas de minha defpofiçao

,

e graças a Deos eu me acho bem aíTim do corpo co-

mo das outras couías , em pêro homem anda no maar

defte mundo onde he continuamente combatido das

ondas delle em efpecial
,
pois todos andamos naquella

taboa defpois do primeiro naufrágio. Aíli que ninguém

íe pode fegurar até que nom chegue aquelle verdadei-

ro porto feguro que homem nom pode ver , fe nom
defpois de fua vida , ao qual Deos apraza de nos levar

quando vir que he tempo ,
porque elle he marinheiro

e pilloto , fem o qual algu homem nom pode entrar.

Do Bifpo voílo amigo fabereis que o vejo ledo , e

fao , e de boa defpofiçaô , praza a Deos de lhe en-

caminhar as couías fegundo elle defeja , fe forem de

feu ferviço. Da Torre dos pergaminhos eu tirarey

aquella lembrança que vir que he em ferviço. O meu

vulto pintado eu o naÔ tenho pêra vo-lo agora laa po-

der enviar , mas o próprio prazerá a Deos qne verees

laa em algú tempo , comque vo-lo mais deve prazer.

Voíla Irma haverei em minha encomenda fegundo me
efcreveis. Scrita a 22 de Novembro.

CA-
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CAPITULO I.

Começajfe a Hijloria , quefala dos feitos que fez o llluf

tre , e muy nobre Caualeiro Dom Duarte de Aíenezes ,

Cojíde que foi de Viana , Alferes DelRey , e Ca-

pitão per ellena ViHa Dalcácer em Affrica. A qual

foi primeiramente ajuntada , e efcripta per Gomes

Eanes de Zurara, p>'ofeJfo Caualleiro , e Comenda-^

dor na Ordem de Chriflus , Chronijla do mefmo Se-

nhor Rejy , e Guardador mar do Tombo defeus Regnos.

Uas razões muito alto, e muito excelen-

te Priíicepe me conílrangiaõ efcufar voíTo

mandado
,
quando me Daaveiro efcrevef-

tes mandando
,

que leixaíTe todalas cou-

fas , em que então per voíTo ferviço era

occupado
,
que eram afaz grandes , e pro-

veitofas aos naturaes de volTos regnos
,

principalmente ao regimento de yoíTo tom-

bo , o que alem do bem comum pertence muyto a voíTo fer-

viço , e me trabalhalTc logo de ajuntar, e efe rever os feitos

do Conde Dom Duarte de Menezes voíTo Alferez moor, e

Capitão cm a Villa Dalcacer. E ifto creo eu muito alto Prin-

cepe que feria per que nom havia muitos dias, que o virces

acabar fua vida antre os Mouros per defeníTao de voíía pelToa

na Serra de Benacofu
,

quando a fegunda vez paílaftes em
Affrica

,
pello qual querendo obrar como convém a tal , e

taÔ grande Princepe
,

queríeis bufcar todolos modos per que

feu



8 Chronica
feu taó aíTinado fcrviço, o qual naô podia fer mayor

,
que

poer fua vida
,
per defender a volla. Ca fegundo dito de nof-

íb Senhor, mayor amor nom ha que poer homem fua alma

per feu amigo , nom fomente ficafle vivo antre os homees em
todolos fegres vindouros mas ajnda folTe caufa pêra os vof-

fos focelTores , amarem , e honrrarem aos deícendentes da-

quelle Conde. Ca aíli , como aquelle Duque do povo de

Deos , mandou aos judeus ,
que tomaíTem doze pedras do

Rio de Jurdaõ , e que as lançalfem em nembrança da mercê

que lhes Dcos fizera em os paíTar aa terra da promiíTaô. E
per confeguinte ElRey Dom Ramiro em o privilegio dos vo-

dos que oftereceo ao Apoftollo Sanftlago , fez efcrever a mer-

cê que recebera em fer livre da fogeiçaõ dos mouros ,
quan-

do a Hcfpanha quaH de todo era perdida. Alliquiz V. A. que

taõ aílinado ferviço nom paflaíFe fem perpetua nembrança

,

porque alem do grande louvor que a memoria daquelle Con-
de per ello merece , obrigaíTeis voflbs fuceíTorees fazerem aos

feus para fempre honrra e mercê. E dcfi porque aquelles

feus deícendentes fe esforçalTem muito mais na virtude pê-

ra fazerem coufas dignas de honrra , e de louvor como a

memoria dos paíTados feja exemplo, aíllperaos prefentcs co-

mo daquelles que haó de vir. Huma das duas razões muito

alto Princcpe era o conhecimento que tenho de minha rude-

za, e pouquo fabcr. Como Sam Hieronymo diga
,

que os

fracos engenhos nom podem íofrer grandes matérias. E Tú-
lio

,
que nom abaíla fazer boa obra mas fazela bem. E quan-

to cu confyrava
,
que o auto he mayor, e mais nobre, tan-

to me achava menos difpofto pêra fazer naquella perfeição

que devia. Ca pofto que eu per graça de Deos tenha algu-

ma defpolllíaó pcra vos fervir em outras coufas , como de

minha mocidade fempre fiz
,

pêra o comprimento da quefta

bem conheço
,
que nom faõ abaftante, A fcgunda per cfcufar

reprehcn foces de que a natureza pella mayor parte fempre

toma fiiftio. Ca fegundo reza A^alerio , no titulo De gloria,

nom á hy oneftidade pofto que feja grande
,
que nom feja to-

ca-



DO Conde D. Duarte de Menezes. ^

cada de doçura de louvor. Pois qual he o que nom avorrece

o leu contrario. Sanfto Rcy era David , e muito conhecia

dos fcgredos de Deos , e como coufa a cUc muy odiofa lhe

pedia que o livraíTe das linguas mordazes, como fe efcreve

no primeiro pfalmo do Cântico gráo. E nao menos Sam Hie-

ronjMTio em todolos prólogos que efcreveo per entniduçaó

dos livros da Briblia. Pois que devo eu fazer muito alto

Princepe, que alem de minha grande ignorância, per mim
aíTaz conhecida , tenho tantos efpreitantes

,
que ajnda eu bem

nao tomo a pena na maô pêra efcrever, já coraeçaó de dam-
nar minha obra , huns per cuidarem que le dirá menos dcl-

les , do que lhe a fua enganofa afeição faz cuidar que me-

recem , outros penfando
,

que quanto fe elles mais agrava-

rem de meu efcrever , tanto o povo haverá razam de cui-

dar que elles fom dignos de mayores merecimentos , e que

defe nom efcreverem delles grandes coufas
,

que foi mais

per fraqueza de meu efcrever, que per fallecimento de feu

trabalho , e o que peor he, que taes vi eu queixo fos de mim

,

que eu fabia certo
,

que nom íómente nom eraõ dignos de

honrra nem de louvor , mas ante de docfto , e reprehenfom.

Mas pêra eftas duas razões, muito alto Princepe, tenho eu

outras duas efcufas , nom fey quanto ferao valedoiras. A pri-

meira voíTo mandado
,

que foes em terra meu principal Se-

nhor. Ca fe todos voflbs naturaes fom theudos, e obrigados

de o cumprir e guardar, eu muito mais, cujas migalhas me
criarão, e os benefícios alevantaraõ do poo em que nafci. A
fegunda o grande conhecimento que tenho de voflas eroycas

virtudes, e grande faber, que nom fomente foportareis meus
falecimentos , mas ajnda tomareis encarrego de me defender

das feetas dos que nom fabcm íe nom mal fallar , aos quaes

com razom fe pode refpondcr o dito de hum antigo Poeta

que diz : Leixem o mal dizer
,
prarque nom conheçao os feus

niaos feitos ; e todavia fobmeto minha obra principalmente

a volTo juizo , c dos mais virtuofos. Aparelhado , como diz

Auguftinho , a fer enfinado fe quer de moço de hum anno

ca



jo Chronica
ca Vofla Alteza fabe que fe voíTo mandado nom fora , a prefun-

çom nom fizera mover a penna folgada
,
pois tinha iabido

y

que a fracos membros , ligeira carrega parece grande
,
pêro

nom pude , nem poflb negar a voflb mandado o que minha

fraqueza poder. VolTa Alteza receba a vontade com que fe

fez por emmenda do falecimento da dbra.

CA PI T U L O II.

Como o Autor conta o modo que teve pêra mcJhor fa-

zer fua obra,

COmo eu conheci que minhas razoes nom abaftavaô pê-

ra me efcufar de fazer aquelo que me per meu Rey
e Senhor era mandado, que ante reprehendeffe minha igno-

rância fazendo como foubeíTe
,
que minha defobcdiencia em

nom fazer o que me mandava. E porém pus logo a prin-

cipal parte de meu fundamento em aver das coufas que aíli

houveíTe d'efcrever a melhor enformaçom que eu podeíTe ,

porque melhor e mais verdadeiramente podelFem permimfer
fcriptas , conhecendo aquelo que eu falecelTe , aíli que na

ordenança da heíioria , como na doçura da lingoagem nom
faleceria defpois

,
quem em todo tempo meu falecimento po-

deíTe , e foubeíTe correger , e emendar. Porque as couzas que

Titolivio fcrevco , nom foi el!e delias o primeiro , e princi-

pal autor, mas regendoíTe pellos livros, annacs , e per cou-

fas que achou efcriptas doutros authorcs , ajuntou as cator-

ze Décadas que oje fao taó nomeadas pclla mayor parte da

Chriftandade. E femelhante foi de Lucano , e doutros Autho-

rcs. E porque fegundo o Philofopho , nunqua o conhecimen-

to da coufa he taõ forte , conhecido per fua femclhança
,

eomo per li mefma , entendi que me convmha paíTar em aquel-

las partes de Affrica por duas razões, huma porque naquel-

la Villa Dalcacer eraõ moradores , aíTi os Adays , e Almoca-

des , e efcuitas , e outra gente do campo y que forom os

prin.
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principaes mcos per que fe as coufas ordenarão c fizerom , fem

cuja ordcdura le minha heftoria nom podia ordenar, nem ter,

como outra gente que tinha vida ordenada naquella fronta-

ria , os quaes como continuadamente andavao naquelle utfi-

cio i'eriaõ em melhor lembrança dos feitos que os Corte-

faos , cujo fentido como lom no regno , ha mais dentendcr a

outras partes. E a outra per que me pareceo que me convinha

haver bom conhecimento per vifta de todas aquellas Comar-
cas

,
per que as noíTas gentes andarão pellejando com léus

jmigos
,
pcra faber como eraó aíTentadas , e o modo que os

Mouros tinhaô em pellejar. E iíTo mefmo a maneira per que

os noíT.JS entravaõ antre elles , e como haviaõ fuás pellejas,

e a audácia que os contrários tinliaó em fe defender. Ca
pofto que eu já fcrevefle os feitos do Conde Dom Pedro

que foi Capitão em Cepta
,
padre daqueíte Conde , em que

íe outras taes coufas palTaraõ , iíto me pareceo que cntaõ

devera fazer , como defeito fezera fe tevera licença pêra el-

lo , o que me foi denegado
,

per ElRey fentir que minha
prezença era mais neceíTaria em feus Rcgnos que fora

,
pol-

los outros carregos
,
que per fua mercê tenho, pello qual ain-

da agora me fua Senhoria deteve bem hum anno , fem me
querer outorgar licença pêra minha paíTagem

,
pêro ai fim ma

houve de outorgar, quando lhe de todo moftrei quanto pê-

ra eu fazer bem o que me fua mercê mandava minha paífa-

gem em aqueíiias partes era neceífaria. E no anno do nafci-

mento de Chriíto de mil cccclxvij. no oftavo mes daqueíte an-

no paífei naqueítas partes de Aífrica , onde eílive tanto tem-
po atee que o foi paífou huma vez todo-los doze fignos aíH

como eftao aíTentados no 'zodiaco , onde efguardei mui bem
todo o affento da terra , e as Comarcas com que parte , co-

mo fe achará efcripto per mim aos xxxj capitulos dcfta obra ,

per que nas entradas que o Conde Dom Henrrique fazia na-
quelle tempo eu fuy com elle , e ainda per meu requerimen-
to leixou algumas vezes de ir a alguns lugares per ir a ou-
tros latisfazendo a meu dezejo, com a melhor vontade que

Totn. III. B el-
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clle podia conhecendo minha tcnçaô. Toda cita gente pclla

mayor parte he pobre , e de pouqua cubertura , aíTy pêra de
noite , como pêra de dia. Sua abitaçaõ he nas faldras da-

quellas Serras , de que aqucUa parte toda he acompanhada.

Toda fua eíperança acerca das riquezas
,
põe em criação de

gados, gente mui audaz , e arteira, como adiante direy , em
que nom ha temperança , nemjuftiça, cheos de muita cobi-

ça , e pouca verdade. Todos feus feitos faô fundados fobre

engano , e nom fcm razaô
,

pois que a feita
,

que mantém
ha tal fundamento. Suas cazas faõ feitas ao modo que o fom
as Dantre Douro e minho , cubcrtas de cohno , ou tabíia.

Os bois , e vacas fom pequenos
,
pêro fortes , e de muito

leite, todo gado groíTo , e faborofo de comer, todo he ga-

do manfo, porque pella mayor parte dormem nas cafas an-

tre a gente , hufao muito em fuás viandas manteiga
,

pois

que aalem de fua mais doçura , carecem dazeite , o qual he
antre elles muito caro

,
porque o haô de longe , haõ pou-

quos pcfcados , e eftes faõ do mar
,
porque nos rios ha qua-

íi nada. Avonda em fruitas, e todas de grande fabor. To-
dos pella mayor parte bebem vinho , e dcftemperadamente.

E finalmente entre as nações das gentes elles fom os que

menos temem a morte. Hora daqui avante proponho feguir

mandado daquelle Senhor de cuja obrigação nom poflb fer

fora, pêro conhecendo o que diz Avicena, ÍF. que o nom
fer havemos de nós , e o fer doutrem

, que he de Deos nof-

fo criador. A elle principalmente peço ajuda , conformando-

me com o dito de S. Paulo , na Epiftola que enviou aos

Romaós , onde diz
,

que a boa vontade nom tem leu pri-

meiro começo em o defejador , nem o correr comprimento em
aquelle que o faz , mas a mercê de Deos , em cuja fperança

todos vivemos, o qual ufa de cada híi a feu prazimento, co-

nheço que fe nom pode fazer boa obra fem ajudouro daquelle

Senhor, cuja virtude ao verdadeiro requeredor nunqua fe ne-

ga. E querendo eu fer da companhia daquelles
,
que da pre-

liinçom de feus entendimentos defejaó fempre viver alonga^

dos.
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dos
,
ponho feúza em a Virginal Madre , de que toda-las gra-

ças ha minvftrador, que me queira pêra ello procurar graça

fcgundo cm fuás fobrc excellcntes virtudes tenho gran-

de confiança.

CAPITULO ni.

Ew que o Autor efcreve a geração de que defcendeo o

Conde Dom Duarte. E ajfy as feições e cojlu-

mes que houve.

FOi o Conde Dom Duarte , filho do Conde Dom Pedro

de Menezes , e neto do Conde Dom Joaò AíFoníb Tel-

lo, e da Condefla Dona Mayor de Portocarreiro , e bilnc-

to do Conde Dourem , a que per íemelhante chamaraâ Dom
Joaó AíFonlb Tello, e dj CondeíTa Dona Guiomar de Villa-

lobos , de cuja pjrte efte Conde defcende de linhagem de

Reis de Caftella. E dos avoengis do Conde Dom Pedro

defcendeo a Rainha Dona Leanor que foi molher DelRcy
Dom Fernando de Portugal , como fe mais largamente pode

achar fcripto no começo da Chronica do dito Conde Dom
Pedro. Nem efcrevemos aqui a geraqao da madre do Con-
de Dom Duarte, per quanto ellc era filho natural, o qual

feu padre fezera em huma moça nobre de fua caza. E foi

efte Conde de baixa eftatura de corpo , enformado em car-

nes , e de cabellos corredios , e graciofa prefença , embar-

gado na fala , e homem de grande e bom entendimento
,

pouquo rifonho , nem feftejador, tal que quaíi do berço co-

meçou de ter authoridade, e reprefentaçao de fenhorio. Foi

muito amador de verdade e de juftiça , muy temperado em
comer, e beber, e dormir, e fofredor de grandes trabalhos,

tanto
,

que parecia que elle mefmo fe deleitava em os ha-

ver, porque quando lhos a neceffidade nom aprefentava elle

per fi mefmo os bufcava. Foi homem muito ardido , e de

B ii hon-
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lionrofo coração. E fcgundo entender dos homens nom fé

dcfenfadava tanto em outra coufa , como nos feitos da ca-

vallaria , como aquelle que quaíi do berço , ufara o officio

das armas. Homem devoto , e amigo de Deos, e guardador

de fua ley. E aíTy foi fempre ajudado do ajudoiro Divinal

caa de quantas pelejas houve com os contrairos , fempre fayo

com viftoria, fem nunqua fer vencido. E fe no dia de feu

falecimento a força do encarrego fora feu , os Mouros ficarom

com a principal parte do danno. Foi de íua fazenda aíHiz

preftador aaquellcs que lhe parcceo
,
que tinha razom , ain-

da que do comíi nom foíTe havido per liberal. Illo porem
tenho que foíTe aífim

,
per fua fazenda a mayor parte de fua

vida nom fer tanta como convinha pêra taõ grande e tao

nobre homem. E bem fe moítrou defpois que foi Capitão

Dalcacer polias dadivas que fez caa cm cinquo annos deu

muitos Mouros , e Mouras , e paíTante de cento e vinte ca-

vallos. E de íí porque clle nom era palavrofo , nem que fou-

befie , nem quifeífe moftrar fenom muito menos do que em
taes coufas tinha vontade de fazer

,
querendo que fempre

fuás obras foflem mais certa teftemunha de fua vontade
,
que

luas pallavras. Foi cazado duas vezes. A primeira com Don-
na Ifabel, filha que fora de Martim Aífonfo de Mello, que

eftava viuva de João Rodrigues Coutinho, cuja molhcr ante

fora , e defta houve hua filha a que chámarom Donna Ma-
ria

,
que defpois foi cafada com Dom João de Grafto , filho

do Conde Dom Álvaro. E per falecimento daquefta, cafou

com húa filha de Dom Fernando de Caftro , a que chama-

rão per fcmelhante Donna Ifabel,. molher certamente virtuo-

fa , e que antre as de feu tempo houve efpecial nome de

bondade, e defta houve quatro filhos, e huma filha. Ao pri-

meiro chamarão Dom Henrrique
,

que per fallecimento de

feu padre recebeo fua cafa , e aílí como a Deos prouve de

lhe dar a herança do padre , aíFi llie deu as virtudes , coma
ao diante feraa contado. O fernindo houve nome Dom Gar-

cia
^.^

que foi dado aa Igreja , efte foy homem de grande

• :iod fciea-
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fciencla , e authoridade, e cm muy nova jdade percalçou aílí

no fabcr, como nas virtudes, o que muitos velhos nom co-

brarem
,

que dcfpois foi Bilpo j!a Cidade Devora. O ter-

ceiro houve nome Dom Fernando , homem aflaz ardido , e

que no auto da Cavallaria quiz bem parecer aíE ao padre

,

como ao Avoo , como per efta heftoria , e pellos feitos de

fcu jrmaô, e em outras partes podefe achar. O quarto fi-

lho houve nome Dom Joaõ , o qual ficou moço pequeno per

morte do padre. A filha houve nome Donna Leanor , a qual

peroo tevcíTe aflaz fremofura , e bom parecer , tal a que per

íuas virtudes, e linhagem nom falecerem grandes, e hon-

rados cafamenros , ella todo defprezou , e íe meteo em rel-

ligiaõ , em hCí mofteiro da ordem de Sam Domingos, onde

fe muy eftreitamente guardava aquella regra na Villa Da-

veiro. Outros filhos houve o Conde defta fegunda molher,

de que aqui nom fazemos menç 16 ,
porque tallecerom na pri-

meira jdadc. Ouve outro fy hú filho ante de fer cafado
,
que

fe chamou Dom Pedro
,

que no feito das armas em algúa

parte quis parecer o padre.

CAPITULO IV.

Como Dom Duarte começou de filhar armas , e como

foi feito cavalleiro.

AO tempo que ElRey Dom Joaõ partio pêra Cepta quan-»

do-a primeiramente cobrou , e o Conde Dom Pedro
com elle , ficava feu filho Dom Duarte minino de mama em
jdade de nove mefes , em cafa de Joaõ Alvarez Pereira , a

que o Conde encomendara fua criação
,
por fingular amiza-

de que havia com clle , onde o moço efteve até defpois do
cerco íegundo

,
que o Conde Dom Pedro enviou pedir a

ElRey que lhe enviaíTe feus filhos per quanto Donna Mar-
g.n-ida fua primeira molher era fallecida , os quaes lhe El-

Rey
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Rey enviou cm companhia de húa filha do Marichal Gon-
çallo Vafquez Coutinho, que enviava áquelle Conde per mo-

Ihcr, a qual acabou feus dias no maar, pouquo afaftada da

Cofta do Algarve , forom porém os filhos a Cepta. E por-

que Dom Duarte ajnda era menor delles , encomcndoo feu

padre a Donna Aldonça fua filha , tendo tençom de o enca-

minhar á Igreja, pcro tanto que o moço começou d'andar,

logo moílrou iinaes daquello que havia de fer , ca nunca po-

dia falar fe nom em cavallos , e armas. E aíTi pequeno como

era nunqua fc fazia nenhum movimento na Cidade pêra fair

fora a algíia vifta que haviaó de Mouros, que logo nom fof-

fe cm geolhos ante o padre a pedir-lhe
,
que o leixaíTc fair

com os outros. Penfaes- difíc o Conde a alguém daquelles

fidalgos, e nobres homens que com elle crom
,
que cjle mo-

fo nom qiiereraa fer homem de nojfo mefler
,

pois tao affi-

cadamente me reqnere que o leixe fair fora ? liem he Senhor

de prefumir , dixe Ruy Gomes da Sylva
,

que o nom reqne-

re elle agora manhofamente , nem com fingimento , caa os

dias ^ nemjdade nom o requerem. AJfi Senhor , dixerom elles

leyxayo zfar do que lhe a vonta !e reqnere , caa ajfim vos

ouvimos já dizer que a vós quiferao encaminhar aa [ciência
,

e que aprendefles muito delia , e porem fempre vos a von-

tade requereo vfar o ojficio das armas
, no qual v. s Dcos fez ,

e faz , e fard muito bem , e muita hsnrra , vojfo filho he , o

voffo fangue que traz lho faz ajfi defejar : nom vos quiz

Dcos dar cutro filho ,
per ventura lhe praz que cjfe fique em

voffo lugar. E melhor he que hos voffos criados fiquem agéi-

falhados aa fomhra de voffo filho ,
que de nenhíi. voJfo ge7rrroí

Em verdade , d i fie o Conde , voffo confelho me parece bom
,

e de homens que me amao , e queroo Jeguir. E então lhe or-

denou certos efcudciros ,
que teveíTcm cuidado de o aguar-

dar, aalcm do mandamento geral que fez a todos
,
que quan-

do elle failTe fora que olhaíTem per elle
,
per fe nom meter

em algíí lugar
,

que a fua ydade nom convicíTc remediar o

perigo fe lhe aconteceíFc. E aíH lhe ordenou também beílas

em
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em que cavalg.iíTe, c outra gente que o fcrviíTe; é já quan-

do o Conde vco a eftes Regnos a primeira vez , como quet:

que o carrega da defenfom da Cidade ficaíTe a Ruy Gomes.
Dom Djarte ficava por Capitão , e dalU avante nom fe fa-

zia njnkun movimento na Cidade contra os imigos que
Dom Duarte nom folTe com os primeiros. E em começan-

doíTe o anno do nafcimento de Chrifto de mil ccccxxix , em
hum dia que era Vefpera dos Reys , fe acertou que Martim
AíFonfo de Miranda

,
que aaquella fazom era em Cepta hou-

ve vontade de jr folgar fora contra as quintãas , e por fua

fegurança mandou a quatro de cavallo que fe foífem diante

a deícobrir : íf. dous ao canaveal , e outros dous aa ponte

quebrada , onde logo fairaó Mouros de cavallo que alli ja-

ziaô , e começarom de os feguir, trazendoos ante fia efpo-

ra fita , atá acerca da Cidade
,
que os das atallayas fezerom

final ao que ftava no fino que repicafie. E como o Conde foi

fora , logo os Mouros fezerom a volta , mas os outros dous

defcobridores , nom teverom outro remédio fe nom lançarfe

da parte de Barbaçote onde vendo que fe nom podiaò falvar

com os cavallos , houverom per remédio de os leixarem , e

hum delles houverom os conirairos , e outro fe foi pêra a

Cidade , e foi a confyraçaõ boa caa em quanto fe os Míu-»

ros pejarom com tomar aquelle cavallo , houverom os Chrif-

tãos rerom de fe colher aa Cidade , e no outro dia
,

que
era vefpora dos Reis, faio Martim Aífonio per dar feno, e
lenha, e fendo já fora em começando a jente de fe apartar

cada hú pêra feu trabalho, fairom Mouros a elle , os quais

fegundo parecer daquelles que os virom feriaô atá quatro

mil. E como a defigualeza era tanta , houvefle Martim Af-
fonfo o melhor que pode em feu recolhimento , ajnda que
afãs perigofamente. Mas o fidalgo era bom e ardido, foube
muy bem falvar afi , e aaquelles per cuja guarda faíra da
Cidade. 'E porque fe acertou de a chuiva ler grande nom po-
derom os Mouros fer viílos fe nom jaa muito acerca da Atal-

laya , a qual trigofamente começou de capear
,
per que o do

fino
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lino começou feu repique , a cujo fom o Conde muito afinha

fayo fora. E citando junto com o chafariz que eftaa á porta

da Cidade parecerom três de cavallo que vinhao correndo dan-

te os Mouros
,
que per pouquo nom chegavaõ a elles. E o

Conde vendo aqucUe perigo , mandou aos léus que fe tri-

gaíTem per lhe acorrer, mas Dom Duarte
,

pofto que moço
foíTe , foy o primeiro que firio feu cavallo das efporas , c

de íi outros que o feguirom , onde nom foomente falvou

aquelles que vinhaó fogindo, mas ajnda fez híia volta com
os Mouros na qual logo forom mortos quatro de cavallo. E
afli os comcçarom de jr levando ante íi pella carreira de Al-

jazira. E Martim Affbnfo que eftava encnna da porta de

Feez , foi aos outros Mouros
, que eftavaõ na carreira dos

namorados
,

quando vio o desbarato daquelles , e muy rija-

mente começou de os cometer, E Dom Duarte como foi

emfim da carreira da Aljazira , fez retraer os feus
,

porque

vio a grande foma que era diante , e em fazendo a volta, hou-

ve conhecimento de como Martim AlFonfo pcllejava com os

outros , e voltou outra vez e meteofle per antre o muro
,

e a barreira da Aljazira , levando allí fua gente junta per

hiía ladeira que fubiaõ , leixando os Mouros antre íl e a Vil-

la. Os quaes havendo vifta dos contrairos , cujo numero fe-

ria até quorenta de cavallo , começarom de fc corrcger de

pclleja, na qual nom poderom muito aturar, porque com tal

força forom commcttidos
,
que nom oufarom de fe mais de-

fender. E aíli forom os nolTos matando em elles até d pon-

ta quebrada. AqucUe dia era alTaz alegre pcra aquelle no-

vo mancebo
,

porque achava comprimento do que fua von-

tade tanto dciejava. E o Conde vendo como os outros de

cavallo fcguiaõ avante , e que com elle nom ficava ie nom
hum foo , acaudclou a gente de pcc , e leguio avante até

cerca da Aljazira , onde fairom a elle Ixx Mouros de caval-

lo que fe alli leixarom ficar, ou per ventura per fe fegurar

do danno dos outros , ou per efperarem de topar com algua

gente mal avifada de que podclfem tomar vingança. Nom
fe
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fe lhe enfraquentou aquelle nobre , e forte coruçom que com
ellc nafccra , e chamando Sanftingo foi aellcs, e tal esfor-

ço lhe quis Deos dar , e temor aos contrairos , que pêro

tantos folTcm , nom oufaraó d'atender, e voltarão as coftas. E
o Conde começou de os fcguir onde fobrechegarom algCís

outros de cavallo que o ajudarão a levar aquelles Infiéis atá

o porto dos Alemos , matando , e ferindo cada hum como fe

lho acertava. E alTi Martim Affonfo e os que o acompanha-
va6 , nom eftavaõ com fuás mãos ociolas. Aíli que de toda-las

partes os Mouros houverom aíTaz perda e trabalho. E fendo

jaa todos juntos com o Conde defpois da vitoria , hús dan-

do graças a Deos de tanta mercê como lhe em aquelle dia

fezera , outros contando a bondade alli dos Capitães , como
dos outros, começarom de fallar quili miravilhidos da ma-
ravilhofa contenença que Dom Duarte trouxera naquella pel-

leja , e híís louvavao a fegurança com que andava ^ outros

a ardidczi que moftriva no cometimento dos contrairos ; ou-
tros a força com que feria , o que muito era pêra maravi-

lhar em homem de fua jdade , a qual nom paíTava de xv an-

nos. Ora Senhor^ dixerom quafi todo-los boós que alli craõ ,

gran e fem razão farees a viffo filho de o tnandardes daqut

Jem honrra de cavallaria , caa ajnda que fora hum pequeno ho-

mem que oje fezera o que elle fez , nom devera daqui partir fem
ella. O Conde com aquelle natural prazer que a natureza

gera nos Padres contra os filhos
,
quando lhes vem obrar o

que defej ló , vierom-lhe as lagrimas aos olhos. Filho , dixe

elle , Deos nom quiz que tú fojfes legitimo , e nom te embar-

gou porém tua virtude em que parece(fes a mim
,
que fom teu

Paire , e per que eu podejfe fér mais certo coíno verdadeira-^

mente es meu filho , t.ilheote a minha herança
,
que eu mais qui-

fera que viejfe a baraó que a fêmea
\
porém pois que a elle prasí

de me fazer tanta mercê
,

que eu te veja tal em meus dias
,

conhecendo de ti que es pêra ganhar honrra e nome , elle Jeji

bento e louvado , e lhe praza acrecentar em ti de bem em me-

lhor. E afjl como guiou os Santos Reys cujo dia de manha feraa ,

Tom. III. C e«-
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encaminhe ati como faças feu feriiço , e pareças aaqiielles don-

de eu venho, e entaô levantou a mao com a efpada , e fe-

zeo cavalleiro , e com elle Pêro Teixeira , e Gil Vaz da
Cofta. Honrrada foi eíla cavallaria nom fomente dos Chrií-

tãos , mas ainda dos Mouros, os quaes cftavaõ olhando fo-

bre o outeiro dos GazuUes , nom fem grande trifteza , como
aquelles cobravaõ honrra fobrc o fangue de feus parceiros e

amigos , e palTou em aquelle dia o numero dos mortos de
trezentos , e nom forom mais tomados vivos de quatro. Al-

li morrco o feu Capitão, que fe chamava o velho de Be-

naaroz. E por certo que a fua alma podia bem confeguir a

honrra que elle tevera em efte mundo ÍT. de viver fempre
acompanhado caa paíTarom os mortos de pee e de cavallo

de cccl. E fe a benção ou o contrario dos padres contra os

filhos tem tanta força , como diz a Santa Efcriptura , bem
fe pareceo ao diante naquefte novo cavalleiro , como per feus

feitos aodiante podees conhecer.

CAPITULO V.

Como vierom Mouros a Cepta , e como Dom Duarte

livrou feu Cunhado Dom Fernando de Noronha

, .... de morte.

D Es aquelle dia em diante, começou o Conde Dom Pe-

dro dar muito mayor honrra a feu filho , e elle per con-

feguinte fe esforçou muito mais de fe fazer digno de a me-

recer. E logo a pouquo tempo fe acertou de cafar Dona Bea-

triz , filha primeira daquelle Conde com Dom Fernando de

Noronha , neto que fora DelRcy Dom Fernando de Portu-

gal , e DelRey Dom Henrrique de Caftella
,
que ao defpois

foi Conde de Vvjlla Real , o qual aífi como era de muy gran-

de fangue, aífi era de grandes virtudes , como no livro de

feus
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feus feitos podecs achar. E fendo aquelle Senhor em Cepta

,

havendo pouquos dias que a ella chegara , em húa vefpera

de Santa Alaria de Scptembro que he a fefta da fua íanfta

nafcença , vierom a Cepta cccc Alouros de cavallo , e mil de

de pce. E como o Conde era avifado de toda-las coufas
,

que feus contrairos contra elle queriao fazer , tinha jaa de-

fefo o dia paflado
,
que nenhum da Cidade nom íaiíTe fora

,

per quanto , dixclle , eu fou certo
, que em hu daquejies dias

haõ aqui de fer Mouros de cavallo , e de pee. E eito fabia

elle
,

porque trazia antrc elles fuás enculcas , e como os

Mouros fom gente cobiçofa
,

per pequeno preço lhe davao

grandes avifamentos. E como o dia foi em boom crecimen-

to , fez o Conde chamar hú feu efcudeiro a que chamavom
Álvaro Gil. Hi dixe elle, per ejfas atallayas nom fem gran-

de avifamento que nom pajfees mais adiante , caa fei certo
,

que OH Mouros fim entrados , ou entraÔ ejla noite que vem
,

nom metaes a vós em perigo , e a nós em trabalho. Álvaro

Gil era bom efcudeiro , e havia tempo que eftava naquella

Cidade, e levava boom tento no que lhe o Conde dixera

,

c como começou de jr defcobrindo pêra cerca da Aljazira

,

os Mouros que já eftavao enfadados , ou que alTy o quiz o
Divinal Juizo , começárom logo de fe defcobrir de toda-las

cilladas, emquejaziaõ, enderençando cada hús pêra fua par-

te caminho da Cidade , tendo porém tençom de filhar Ál-
varo Gil , mas elle conhecia bem o dezejo que lhe feus con-
trairos traziaÕ , e havia bom cavallo , o qual elle coftrangia

das eíporas o mais que podia , de guifa que fe houve fao

aa fombra dos Mouros da Cidade. Os que eílavaò na Atal-

laya da Villa começárom feu repique com o qual fe a gente
começou de poer em feu acoftumado alvoroço. E o Conde
mandou trigofamente avifar a todos, que nenhú nom faifle.

Senhor., dixe Joaó Pereira,
(
que fe per alcunha chamavom

Agoftinho ) Cavalleiro ardido , e de grande nome
,
por mercê

dae licença a Jjres da Cunha y e a feu IrmaÕ , e a Ruy Men-
des, e a mi , c jremos ver que Mouros fao ejles , e fe virmos

C ii que
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fue he gente com que devamos pellejar virvolloemos dizer. Com-
padre , dixe o Conde , eu dias ha que vos conheço , e fey ,

que

como lã fordes
,

que vos nom haveis de teer
,

que nom vades

travar com elles , e meterees quatitos aqui fomos em perigj ; e

ainJa a Cidade que Jeraa peor. Ca bem vedes que nom fo-

mos aqui mais que oitenta de cavallo , vede que podemos

fazer antre tanta gente
,

quanto mais que nom fey ajnda fe
ejles Mouros fom já todos dejcuhertos , ou fe fom mais , dos

que a olho parecem. Ca houve novas
,

que fe haviaÕ mui-

tos de ajuntar. Senhor., dixe Joaõ Pereira, por ij/o fera boom

que nos vamos , afi pêra fairem todos , e vós ferdes certo dos

Mouros que Jom. Ora hi, dixe o Conde, e nom curees de vos

adiantar per nenhúa moftrança que vejaes aos Mouros fazer ,

ca tempo ha que com elles praticaes , e conhecees os [eus mo-

dos quejandos fom. Os Fidalgos forom logo prcftes , e tanta

que forom fora , e os Mouros houverom vifta delles , come-
çarom de fe recolher , ou per lhe fazer entender que os te-

miao, e os tirarem mais longe , ou porque viaõ em fua mof-
trança que os nom queriaô commctter. E eftando aíli aquel-

les quatro Fidalgos , os outros da Cidade hum e hum come-
çárom de fair ataa que fe ajuntarom xv. Ora , dixe João Pe-

reira, nós fomos jd aqui tantos
,

que bem po-emos fazer húa

jda com efles Mouros , ca ajfaz de ver^ronha nos fera leixar-

monos affi eflar. Ca per ventura poderá feer que nom quere-

rão elles mais fazer que ijio que fazem. Ca parece que he

gente manceba que vem mais por ver , que com vonta.le de fe

poer em perigo nem trabalho. E em jíto ferirom todos os ca-

vallos das efporas , e chegarom aos Mouros , os quaes logo

no começo começarom de fazer volta com vontade de fogir;

mas quando algus daquelles principaes voltarom de roílos , e

virom taõ pouquos
,
pareceo-lhe vergonha moftrarem-fe ven-

cidos de taõ pequena foma. E aíTi bradarom logo aos outros

que voltaíTem , e fazendo trigofa volta fobre os noíTos trou-

xerom-nos ante fi donde fe chama o forno telheiro, ataa che-

gar ao porto do Lameiro
,

que he abaxo da Atalaya de ci-

ma
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ma. E bem he que os noíTos l'e quifcrom alli hu pouquo

deter, mas nom poderom foportar taó defarazoada loma em
fua pequena comparação , e nom poderom fazer ai , fe nom
recolhcrfle com o melhor refguardo que poderom , mas tan-

to fc chegarom húa vez os contraltos a elles
,

que houve

Ruy Mendes húa tal azagayada de que logo cayo morto em
terra ; mas quem poderia ter os Mouros ao cair daquellc Fi-

dalgo , ca nom havia hi tal que fc nom trabalhaííe chegar

a eíle. O Conde como homem que bem conhecia a fim a que

o feito havia d'acudir, era jaa fora no campo , e Dom Fer-

nando , e Dom Duarte com elle , requcrendoo
,

que os lei-

xaflem feguir aos outros. Nom cureis , dixe elle , de vos íri-

gar , ca tempo terees oje de o fazer , tanto que praza a Deos ,

que po(famos acabar com noJJ'a honrra e faude , vós foes homens

mancebos , e nvm bavees tanta pratica dejies feitos
.
, como eu

tenho
,
que ha mais tempo que os pratico

,
que vós. E em jíto

chegarom novas como Ruy Mendes era morto , e que os

outros eftavaó em grande preíTa. Leixay ^ dixe o Conde, meit

Compadre JoaÕ Pereira , ca bem fcibia eu que fe nom havia el-

le de teer que nom paffajfe meu mandado
,

pois tal Capitão to-

maram, vejamos como os tira donde os meteo. Hora Senhor , di-

xe Dom Fernando , nom he tempo de ejtardes niffo , o cajligo

feja per vós , e nom per os contrairos , ca alem da perda quefs

nos dijfo fegue feria ajfaz de vergonha fiom dardes focorro

áquelles homens. João Pereira pojlo que errajfe , fao erros em
que caem os taes como elle

,
que fom Fidalgos e hoos , vos ficaes

per dardes maneira como fe guarde a Cidade , e voffo filho , e

eu jremos dar-lhe focorro. O Conde todavia aperfiava que os

leixalTem morrer, que fe quer ao menos feria caíligo aos que
houveíTem de vir. Dom Fernando , e Dom Duarte cada vez

aperfiava muyto mais no primeiro requerimento parecendo-lhe

que o Conde arreceava com algíía fombra de temor, o que
o Conde conheceo muy bem em fuás contenenças , e forrin-

do dixe , hora meus filhos quero eu ver quem torna rofto pêra

traz , e em dizendo ifto ferio o cavallo das cfporas , e man-
dou
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dou a todos que o feguiíTcm , e em chegando onde fe cha-

ma a torre dos enforcados toparom com os Mouros que tra-

ziaô os Chriftãos ante fi em grande trabalho , caa eraõ já

poílos no derradeiro temor. O Conde tanto que houve del-

les vifta , aíli alevantou a voz chamando per Santiago. Dom
Fernando , e Dom Duarte nom eraõ preguiçofos na fazenda

,

e per fcmelhante os outros
,
que os acompanhavom. E como

quer que os Chriftãos nom foíTem mais quelxxix, e os Mou-
ros tantos , aíll quiz Deos ajudar aos feus fieis que lhe fe-

zerom em breve fazer a volta , nom fem muy grande perda

daqucUes contrairos , ca aíTaz era o campo femeado de cor-

pos fem almas. E aífi forom os Chriftãos matando , e firindo

feus contrairos , até que chegarom onde fe chama o Lizi-

raô , onde fe o Conde quiícra deter , mas pareceo-lhe que

hua voz nom vifta nem conhecida lhe dizia que folTe mais

avante , e que per nenhum cafo fizeíTe detença como defei-

to fez. O entender dos Mouros já nom era em outra coufa

,

fe nom em fogir cada hum pêra onde a ventura o quifcffe le-

var
,
pêro antre clles havia algus nobres daquelles que mais

íe estorçarom pêra reter os outros bradando com elles que

fe nom leixalTem aílí desbaratar a taõ pouca gente
,
pois que

alli vierom pêra falvaçaõ das almas , e honrra das vidas , mas

eftas palavras nom poderom muito aproveitar ante o dano que

elles padeciaõ ,
que lhes nom dava logar d'haver outro pen-

famento , e ajnda aquelles que haviaõ boõs cavallos haviaô

melhor remédio ; mas os outros que tinhaõ cavallos fracos

,

e aífi a gente de pee padeciaõ cada vez mais. E tantos crao

os mortos que pejavom os caminhos aos cavallos dos Chrif-

tãos. Como as faidas daquella Cidade , todas fejaõ faldras

daquella grande ferra que fe cham.a Ximeira, Dom Fernan-

do feguio o Conde quanto pode , mas porque em taes fei-

tos nom fe pode guardar companhia
,
porque cada hú fe quer

aproveitar do tempo , chegando Dom Fernando acima do

Canaveal , era aíTi metido antre os Mouros, eo cavallo can-

fado que fe parou quedo , fem ai poder fazer. A qual coufa

vif-



DO Conde D. Duarte de MeneZes. ly

vifta dos contrários voltarom fobre elle , onde já áquelle Se*

nhor nom ficava outra efpcrança , fc nom comprar lua morte

como convinha a quem ellc era. Mas Dom Duarte que já

empuxara os jmigos dante fi , hus matando, e outros lançan-

do per cíTcs matos e brenhas onde os cavailos nom podiaô

chegar
,
porque a terra he afpera de guifa

,
que per pouquos

lugares fe pode bem andar acavallo
,
quando lançou os olhos

contra onde a mayor força dos Mouros íeguia , e vio o gran-

de trabalho , e perigo em que Dom Fernando eftava , tri-

gou feu cavallo quanto mais pode , e chegou aos Mouros
,

os quacs muy em breve conheccrom fua força , onde o tra-

balho de Dom Fernando nom ficou fcm vingança , aíll de
mortos como de fciidos , deguifa que hus efpalharaõ pêra

híía parte , e outros pêra a outra , ataa que o cabeço era

que eftavaõ ficou vizio , onde Dom Duarte fez logo trazer

outro cavallo a íeu cunhado , e feguirom os Mouros até o
Porto do Lião onde fc fe/ ajnda aíTaz mortindade nos In-

fiéis. E querendo feguir muito mais avante íe lho o Conde
quifera confentir. Nom curees filho ^ dixe elle , de mais dar

trabalho a v:ffbs cavallos , e a vós ; contentaivos do bem que

tendes , e nom qiieiraes mais tentar a Deos , ca muitas vezes

fe acontece em taes tempos , nom Je querendo os homens contentar

do bem que tem recebido , os vencedores tornarem vencidos. E
alli fe parou , o Conde mandando os trombetas que fezeíTem

final de recolhimento
,

porque a gente era efpalhada per

muitas partes , onde todos os que partirom da Cidade fe al-

li ajuntárom ao Conde , fe nom hum efcudeiro que fe cha-

mava Vafque Anes que naquelle feiro falleceo , e Ruy Men-
des que morrera na primeira faida. E bem fraco podia fer

aquelle que em aquelle dia nom mandalTe algúa alma ao In-

ferno. Alli fez o Conde Cavalleiro Joaõ Garcia de Contrei-

ras , homem fidalgo , e de boa linhagem , cujos avoos vie-

rom a efte Regno de Caftella , o qual tempo havia que era

digno daquella honrra. E per femelhante fez o Conde Ca-
valleiros dous gentys-homes Cafteliãcs

,
que alli forom vin-

dos
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dos de fua terra , a fim de bufcar aquella honrra , os quaes

derom muitos louvores a Deos per lhe aprefentar tempo , em
que a com tal aquecimento podeíTe cobrar. Fi/erom outro

fim Cavalleiros Joaõ Rodrigues Portocarreiro , Diogo AíFon-

fo Leitão , e Joaõ Gonçalvez do Rego. Grandes coulas , e

aíTaz maravilhofas acontecerem em aquelle dia
,

que feriaô

aíTdZ dignas de contar a quem quifeíTe alargar ícriptura. Pe-

roo contaremos aqui duas
,
que vos parecerom mais djgnas de

perpetua nembrança, e ajnda muito pêra louvar per cilas o

nome do Senhor. A primeira foi, que dous Efcudciros do

Conde, híí que fe chamava Rodrigo Amado, e outro Fer-

não Gomes Montagudo , filharão hCí Mouro de cavallo , ho-

mem de nobre prefcnça, já quanto quer de jdade, cujo ha-

bito , e corrcgimento moítrava fer de homem cm que havia

vallor antre os feus , e tcndoo aílim aquellcs dous efcudci-

ros , chegou o Conde tornandoíTc pêra a Cidade , e vendoo

aflim homem de boa prefcnça e corrcgimento , oulhouho de

todallas partes, e começou de o preguntar, que homem era.

Som Senhor , dixe o Mouro , homem que vivia per minhas ren-

das em hum lugar acerca, ãe Tanger ^ e homem que fempre pof'

fuy fazenda , e homens de geraçom alhea. Pois , dixe o Con-

de ,
que penjas que feria

^
ferdes tanta gente ^ e ainda efpecial

^

€ leixardesvos ajji vencer a tao poucos como nós éramos , e ajn-

da fugirdes affi tao fem ordenança. Dejlc feito , refpondeo o

Mouro, 7iom fomente Je devem efpantar os que agora fom pre-

fentes , mas todollos outros que vierem defpois dcjla jdadc . mas

por acrecentamento da tua ley te digo
,

que como tu bradafie ,

e chamnfie por Sanfliago , em ferindo o cavai/o das efporas con^

tra nnos , logo vimos tanta gente contigo
,

que no<: pareceo jn-

finda , e toda gente branca , com cuja vifia n j]\s corações foram

tao quebrantadas
,
que já mais nom oufdmos de volver rpjio con-

tra vos , e certamente , dixe o Mouro , eu tenho
,
que o Deos

principal^ que fenhorea os Ceos ^ e a terra ^ he comvofco ^ evos

guarda e defende. E por ijlo que eu ora de prefevte vi , tenho
,

que a vojfa ley y e a voffa crença he crença direita , e ley San-
'

fia,
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Fia , e verdadeira. E pois que me Deos aqui leixou vivo , hora

feja captivo , ou livre , nella quero morrer , e acabar. E nom

penfes
,

que te jjlo digo com animo fraco , nem per fazer me-

nos na carrega do ferro que ey de trazer. Ca por certo fe eu

parti de minha cafa per Jdlvar minha alma , e me Deos quis

atender pêra ver o que vi , mercê quis haver de mi. E logo te

digo., que desagora faÕ Chri/iao na vontade j e que moyra an'

te que receba a augoa do baptifmo , e que faça as outras ceri^

monias que aa Chrijiãa Religião pertencem
,
protejto que me nom

faça ncnhúa tningua aa JalvaçaÕ da alma. O Conde quanto

mais via aqucllc Mouro de melhor prefença , e que mais re-

prefentava authoridade , tanto lhe fuás palavras parcciaõ mais

dignas de fee. E porém começou de o olhar contra os ou-

tros pêra ver o que diziaõ. Senhor ^ dixerom algus , nom du-

videes , ca nom menos do que pareceo ao Mouro
,
pareceo a mui"

tos de noas
,
que fe acertou olharem pêra trás , netn podia feer

tal esforço fe nom coufa do Ceo. Poderofo he Deos ^ rcfpondeo

o Conde, de fazer ejfe millagre ^ e outros mayores ^ tenhamos

que nom he per nojfos merecimentos , mas polias jnjindas virtu-

des da fua benta Madre , de cuja nafcença a Santa Igreja oje

faz vigilia. Outra maravilha aconteceo em efte dia tambcin

pêra notar , a qual foy
,
que em indo AíFonfo da Cunha no

encalço dos Mouros lhe cayo a efpada da maõ , e bradou a

hum Mouro que hia fogindo ante elle que lha tornaíTe a

dar ; e ou aqucUe Mouro fabia a noíTa lingoagera , ou o en-

tende© pello aceno , tornou taõ preftes como fe viera com
elle , e alevantouha do chaó , e deulha. Mas Affonfo da Cu-
nha hulando como nobre homem que era

,
per aquella hu-

mildade que o Mouro moftrara, deulhe azo como fe falvaíTe,

levandoo comfigo atee que o pos em lugar feguro. E o Ca-
pitão que alli trouxera aquella gente havia nome Cide Taipa,
o qual como bom Cavalleiro acabou feus dias antre os feus.

E fegundo o Alfaqueque dixe no outro dia , falleciao antre

elles feiscentos c xx Mouros , dos quaes nom acharão mais
que cinquoenta que eraõ captivos. E fegundo aquelle Mou-

Tom, III, D to
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ro dixe , eraõ alli grandes cabeceiras ; os quaes fe forom to-

mados vivos
,

pagarem grandes rendições, Outro-fi em cfte

anno feguinte cafarom três filhos DelRey Dom Joaõ ÍT. o In-

fante Eduarte
,

que era herdeiro
,

que cafou com hCia filha

DelRey Dom Fernando Daragaõ , a que chamarão Donna
Lcanor, madre defte Rey Dom AíTonfo, per cujo mandado
efta hiftoria foi efcripta. E o fegundo foi o Infante Dom Pe-

dro
,
que cafou com Donna Ifabel , filha do Conde de Urgel

,

de que nafceo a Rainha Donna Ilabel molher deite Rey , ea
Infante D. Ifabel, que cafou com Phillipc, Duque de Borgonha.

CAPITULO VI.

Como Dom Duarte foi correr Alfagcs , e Coleate , e

.
. . . do feito que jez.

AlTarom os annos de xxix , e de xxx , e xxxj
,
que nom

fez Dom Duarte coufa que de contar feja , e ifto por-

que Mouros nom vierom a Ccpta , nem feu padre nom lhe

queria dar lugar que os foífe bufcar, per lhe p:irecer
,
que

nom devia aílí de aventurar híia joya, que lhe Deos dera,

pêro vendoífe delle aficado com feus requerimentos, mandou
lançar enculcas pella terra antre os Mouros

,
pêra íaber a

qual parte mandaria feu filho. E no mes de Março defta era

de xxxij , chegou hum Mouro a elle de noite , e dixelhe
,

que foubefle, que algus Mouros da Serra de Meiequice nom
tinhaõ guardas fobre fi , e ilto porque as nom qucriom pagar , ca

diziaõ que fabiao que em Cepta nom eftava gente que lhe

danno podeíFe fazer. Porém mandou o Conde chamar o
Adayl , e encomcndoulhe

,
que fofle ver a terra , e que fe cer-

teficafl^e bem do que lhe aquelle Mouro dizia. O Adayl par-

tio com fuás efcuitas , os quaes andarão lá três dias
,

que
fentirom que compria , e torna romfe pêra a Cidade: Senhor^

dixe o Adayl , nós trabalhámos quanto podemosper haver alga

Mou.
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Mouro , oit Moura
,
per que vos poderees fer melhor enforma-

do , e nunca o podemos fazer
;
porém avifdmos a terra o melhor

que podemos , e achámos que o Mouro nos dixe verdade ,
que a

terra mm he guardada
,
pêro o caminho he taÕ fragofo pêra tv-

dallas partes ,
que he muy duvidofo pêra pajfar gente de cavai-

lo per elle. Dom Duarte como foube a vinda do Adayl , aíll

foi logo a fcu padre , c tanto lho rcquereo , c per tal ma-

neira
,
que lhe houve de dar licença. Filho ^ dixe elle, duas

vontades Jaõ em mi contrairás húa da outra , húa me alegra per

te ver tanto aplicar pêra requerer taes coufas , e outra me anoja

porque receo de te meteres em algú feito que feja azo de te eu

perder , e perJendote ficaria minha vida pêra Jempre em trijle-

za e door
\
porém confyro que és meu filho , e que o meu fan-

gtte e daquellfs de que eu venho
,
que trazes , te faz a ejlo mO'

ver , e confio no Senhor Beos
,
que me tanta mercê fez em te me

dar pêra ficares per minha memoria
,
que elle te guardará. E po-

rém lhe outorgou licença , e mandou com elle Ixx de cavai-

lo
,

quaíí todos feus criados , e cento Ix homens de pee , afo-

ra Pedro Portocarreiro feu primo
,
que lhe pedio que o lei-

xafle ir com feu filho , e aíII Aires da Cunha , e Affonfo da

Cunha. E do Conde forom Fernão Barreto , e Pêro Vaz Pin-

to , Gonçallo Vafquez Farazon
, Joaõ Garcia de Contreiras

,

Luiz Rodrigues , Diegafonfo de Negrelos , Gil Vafquez da

Coíla
, Joaõ Gonçalvez Daragaõ , e aíH outros homens Fi-

dalgos e boos. Dando a fcu filho aqucUe avifamento, que

fentio que lhe compria , e encomendandoo aos outros que o
guardalfem como coufa que lhe tanto rellevava. E a xix dias

daquelle mez de Março partirem da Cidade , e forom dar

cevada ao Caftello de Hetene donde fe alievantarom a taes

horas ,
que forom ante manhã fobre híías Aldeãs ,

que fe

chamaõ Alfajes, e Colleate
,

que feráó paífante de féis le-

goas de Cepta
,
que nunca forom fentidos , como quer que

a terra feja muy fragofa , tal que aos de pee he aíFaz traba-

Ihofa d'andar, onde tomarom xix almas , e cxxvj bois, e trez

egoas , e oito âfnos. Ca ajuntaromífe algús daquelles Mou-
D ii ros.
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ros

,
que efcaparaõ das Aldeãs , e fizerom fcus finaes aos ou-

tros da Comarca , os quaes muy em breve forom juntos ; e

querendo embargar a cavalgada forom mortos nove ; e fe as

Aldeãs nom forom tam cercadas de matos , muyto mayor da-

no receberom os contrairos. E toda a perda dos noflbs foi

em efte dia de dous cavai los , hum que fogio a hum efcu-

dciro, decendoíle delle per lhe tirar híía pedra , e outro que

foi morto de híia azagayada nas Aldeãs , e os Mouros fo-

rom aíTi cfpantados dcfte atrevimento que novamente virom

filhar aos Chriílaos, que cftavaô pelos outeiros , como pafma-

dos
,
parecendo-lhe novidade e começo d'outras coufas mais da-

nofas pêra elles. O Conde cftava ao Porto do Liaô com a

outra gente de cavallo , c de pee da Cidade , fperando leu

filho, o qual recebeo com grande prazer, e fez alli Caval-

leiros , Pedro Portocarrciro feu primo , e Vafquo Domin-
guez , e dalli parrirom pêra a Cidade , havendo hús com os

outros fuás falias como gente alegre , contentes da vitoria.

CAPÍTULO VIL

Como o Conde Dom Pedro partio pêra Portugal , e co-

mo lelxou feu filho por Capitão de Cepta.

PAíTou a Pafcoa , que era a'cerca
,
quando Dom Duarte

fez ella cavalgada, em cujas outavas o Conde Dom Pe-
dro fez chamar aquclles dous Irmãos íT. Aires da Cunha , e

Affonfo da Cunha , e aíTi algijs daquelles Cavalleiros feus

criados que forom com feu filho naquclla entrada que fez fe-

gundo já ouviftes. Â mi parece ^ dixe elle
,

qtie eu tenho mui-

ta razão de me atrever em vós
,
que me avees de confelhar o

matí faamente que vojfo enten ier pôde alcançar , hmis per ami-

zade e parentefquo , outros per criação , e bemfeitoria. Qiiero

Jaber de vós
,

que he o que vos pareceo de meu filho naquella

Jaida que oiitro dia fizejie com elle , 7iom vos pergunto de fua
ar-
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ardidcza
,
porque me parece

,
que pêra Cavalleiro tal como elle

ajjaz hi ha
,
fomente digo de governança da gente , e do com-

metter das cotifas
, fe fotn c .m aquella fegurança e acordo que

devem
;
porque ante eu queria que a ardideza nom fejfe tanta

,

e a governança fojfe quejanda devia. E ijlo porque vós bem ve-

des , dixe clle , como a ida le carrega Jobre mim
,

pello qual

cada vez ey de fer menos poderofo pêra os trabalhos. E pois me

Deos deu ejle filho , a quem pojfo melhor dar meu cuidado
,
qus

a elle ? E per tanto queria Jaber primeiro o que nelle tenho
,
por-

que nom aventuraffe o que per tantos trabalhos tenho ganhado

,

Job Capitania de homem que nom foffe pêra ello. Desí er convem-

me de ir a Portugal , onde me he necejfario leixar e/la Cidade

com recado , e tanto prazer me fazee ,
que leixada toda afei"

çaS muy faamentc me digaes o que w parece , ajjiper tijardes

do que dcvees , fegundo a grande confiança que em vós tenho ,

como por ejle engano fe o hi houvejfie vos ao c.iante poder trazer

grande perda , ca poderia fer ,
que atrevendome eu no que me

vós dixejffeis cotno he razão , leixaria ao dicio meu filho ufar do

meu carrego , e elle nom fendo pêra ello vos meteria em tal lu-

gar , em que tidos falteceffes ,
pollo qual aalem da perda dos

corpos , as almas padeceriaó por ello
,
pois o eu leibco em vojfo caY"

rego , e vedes que he couja que tanto releva a mi ^ e a outros.

Senhor
.f

rcfponderom aquellcs dous Irmãos, nós nom viemos

aqui peva vos enganar
,
foomente pêra fervir a Deos , e a noffo

Rey , a vós faremos ferviço naqnello que em nós couber , como

a Senb;r e amigo., e com aquelle de quem recebemos honrra , e

mercê , e favor , e per nenhuma coufa nom leixaremos de vos di'

zer a verdade. Certamente vós tende que voJfo filho he hú nobre

homem pêra aquella que vós defejaes , e que lhe nom fallece cou-

fa que a bom Cavalleiro ., e bom Capitão pojfa pertencer. E quem
tal começo affi fez fem niinqua [er em outro feito femelhante , de

prefumir he
.,
que cada vez o fará muito melhor. Senhor., dixe

Pêro Vafquez Pinto, eu voffo criado., e vojfa feitura fom ^ e

fabees que fui comvofco
, quafi em todallas coufas que fizefles

defpois que aqui foes , e vi vojfo modo de governar. Mandajies-

me
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me com vojfo filho , e olhei muy hem todo como fe fez. Nom cU'

rees d'ouíra coiifa fe nom que oufadamente lhe podeis encarregar

qualquer feito de pejo que vos na maÕ vier
,
porque alem da no-

breza do coração que lhe Deos deu
, fahee que lhe deu também

Jifo pêra fe governar em grandes feitos ^ 'quanto ainda nom vi ho-

mem de fua idade , ca nom fei horne de taes dias que fe vijfe no

que fe elle via
,
fendo vojfo filho ,

que nom trautara o feito com
mor defajfejfpgo , e alteraçom

;
podesvos ir em boa hora quan-

do quiferdes a Portugal , e nom bufquees outrem a que a Cida-

de hajaes de encomendar. E per Icmelhante diíTerom todollos

outros. Hora pois que ajji he , dixe o Conde , eu deu já a Deos

muitas graças por me querer fazer tanta mercê , e a elle peço

que ma acabe
,
guardan orne efie filho de damno e perigo. Por-

que defp is de meus dias , en leixe quem me queira parecer , e

quem feja emparo , e gafalhamento de meus criados. E logo vos

declaro
,
que com o primeiro levante me parto pêra Portugal. E

vós meus Jobrinho' , dixe elle contra AíFonfo da Cunha, e

contra feu Irmaõ
,
ficarees com meu filho como companheiros , e

amigos., e ficarão aqui também dos meus Cavalleiros ., Diegafon-

fo Leitão , e JoaÕ Garcia de Contreiras , e JoaÕ Gonçalvez

Daragom , e Gonçallo Vaaz BayaÕ. E dos efcudeiros aquelles

que vir que pertencem. E affim com efles , como com os mora-

dores da Villa tenho que haverá hi gente que abajle pêra fair

quando comprir. Rogandoos
,
que tevcílcm efpecial cuidado de

aguardar, e aconfclhar fcu filho. E entaô fez chamar Dom
Duarte, e dixelhe a vontade que tinha , e que porém lhe

encomendava
,

que fe trabalhaíle quanto cm elle foíTe hon-

rar e amar aaquclles Fidalgos, e Cavalleiros, e principal-

mente que nom fi/eíTe nenhuma coufi de pcfo fem fcu con-

felho. Senhor , refpondeo Dom Duarte , eu vos- tenho em mer-

cê vojfo avifamento que fe a mim torna em eftreito mandado
,
pol-

lo grande defejo que eu tenho de vos fer fempre muy obediente
,

mm fo ^mente naquefto que fe a mim tanto torna em proveito
,

mas em todallas coufas quaefqner quefejao. Peroo , Senhor ,
pois

voíTa mercê he de verdes ElRey no[Po Senhor
,
queria que vos nem-

braf-
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braffees que Jom roffb filho , e como a Deos prouve de "cos nem
dar outro , e que per vojjo falecimento em mim principalmeuíe

ha de ficar a memoria de vojfas muitas virtudes , e grandeza

de feitos . E como eu mm pojfo ficar melhor que fendo per vós

aviado cm efle cargo que tendes , creo eu que fe o vós pedirdes

a ElRey pêra mim que i^ollo nom ha de negar
,
fegtmdo o que

de fua merece confio ^ e o que fet per avifamento d''algus que acer-

ca delle f.m. Eu vos peço per mercee
, que conjyrando todo if-

t'> , vós tomees cuidado de mim ajfi como he razaÕ , e peçaes a

ElRcy que ponha em tnim efla Capitania
,
pois per razaÓ a ne-

nhum tanto nom pertence , o que a ElRey nom fica per conhecer.

E em ijio nom f omente fazees mercê e bem a mi , mas aa mayor

parte de vojfos criados , e fervidores , e principalmente aaquelles

que morao em efla Cidade , os quaes ferao per mim agafalhados

como he razão. O Conde ouvindo eftas pallavras a feu filho

começou de chorar, ca efte era feu cuftume , e mais direi-

tamente fe pode cfcrevcr natureza. Heos fahe , dixe elle
,
que

tu es a cotifa que eu nefle mundo mais amo , afora efla minina

affl pello amor que tive a lua madre , como per meficar no ber~

fOyea crear a meu bafo , amoa como a minha alma. Efto di-

zia ellc per Honna Beatriz
,
que deípois foi cazada com Dom

Fernando , filho de Dom Affonfo , Senhor que foi de Caf-

cacs. Sei muito certo
,
que eu fem teu requerimento , nem nem^

branca
.f

tinha vontade requerer pêra ti ^ iiom tao foomente a Ca-

pitania^ mas o ai que me tu ajudafte a ganhar
.^ Jf. Villa Real

^

e os próprios do Algarve. ( Eftes próprios , diz o Autor, que
fom certas rendas de Direitos

,
que ElRey havia no Rcgno

do Algarve», que fubiriaõ naquelle tempo a vallor de mil

,

e cento , e cinquoenta coroas , ou pouquo mais , os quaes

aquelle Rey aíTentara em tença ao Conde Dom Pedro
,

per

certas dividis em que lhe encorrera per rezom de fuás reca-

dações. ) Ca bem fey , dixe elle , que todo em ty empregarey

muito bem. E com iíto as lagrimas nom ceílavaó de correr ,

e o filho em geolhos lhe tomou a maõ e lha beijou , e o
Conde em lhe dando a maô, fe partio pêra Portugal, e era

iílo



34 Chronica.
ifto no fim do mes d'Abril. Mas o feito nom fe guifou aíll,

porque tanto que aquelle Conde foy no Regno , logo a lua

filha primeira a que chamavaõ Donna Beatriz , teve modo com
íeu padre que deíTe aquella Villa a íeu marido , de que lo-

go foi feito Conde , tendo muito grande ajuda na Infante

que entom eramolherdo Infante erdj. iro
,
per quanto era feu

tio , filho do Conde Dom Affonfo
,
que fora Irmaó DelRey

Dom João feu avoo , aquelle que foi vencido na batalha

Daljubarota. E per femclhante meteo Donna Beatriz hum feu

phifico
,
que fe chamava Meílre Jofeph , a que o Conde da-

va grande authoridade. AjuntavaíTe a ifto a natureza daquel-

le Conde
,

que era de mudavees prepofiros , ca nafcera em
fygno de dous corpos na triplicidade do fogo. E desí def-

caya já fobellos dias
,
que lhe tirava parte da fortalleza que

a taes cafos pertencia. E bem he que nom efquecco aaquel-

la fua filha de mover logo algúa coufa fobella Capitania ,

mas fabendo o propofito do Infante que a pouquos dias foy

Rey , a qual era dalla todavia a Dom Duarte , entendeo que

abaftava por entom defviar o Conde, que a nom pcdiffe pê-

ra aquelle feu filho , ataa que fe feguio o que adiante con-

taremos. ,
.!.. -

CAPITULO Vlíl.

Como Mouros de cavallo vieram a Cepta , e como fo-

rom desbaratados.

COm mui grande cuidado recebeo Dom Duarte aquelle

carrego que lhe feu padre leixara , notando muy bem to-

do o que lhe elle dixcra , e de noite, e de dia provia fo-

bre as coufas da Cidade , trazendo fuás enculcas antre os

Mouros , dandolhe do feu porque o avifaífem de qualquer

movimento
,
que contra aquella Cidade quiíeíTem fazer. Mas

bem fe pode aqui efcrever híía pallavra de Sao Bernardo

,

que
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que diz» Se tu cuidas que teu jmigo nom cuida o que tu

cuidas, a perigo te defpocs»; ca fe Dom Duarte tinha da^^

quello mui grande cuidado , nem os Mouros nom o tinhaó

pequeno ; mandando a meude o Alfaqucque aa Cidade , fa-

ber o que fe fazia , ou movia contra elles. E logo a poucos

dias que o Conde foi partido , chegou aa Cidade hu Alou-

ro ,
que havia nome Cide Muz , o qual era Alfaqueque de

toda a terra de Mazmuda , c fegundo fcu coftume fallou em
rendição de Captivos, e dcsí houve razaõ de fidlar com al-

gus daquclles que eftavaõ prefos na Cidade , moftrando que

concertava feus refgatcs ; dos quaes foube toda a fazenda da

Cidade , a qual coufa noteficou aíTi aos da fua Comarca ,

como aos outros darredor , e era alli entom huma grande

cabeceira , nom menos grande per coraçom que per linha-

gem , e riqueza
,

que fe chamava Larzoco , o qual havia

grande vontade de fe combater com os Chriftaos , e per el-

lo viera jaa muitas vezes aaquella Cidade em companha dou-

tras cabeceiras. E tanto que eftc houve novas da fama que

dera Cide Muz , aíli o foi logo per íi mefmo bufcar, e per-

guntoulhe per todallas novas da Cidade , e ajnda lhe dea

do feu
,

porque o outro houveíle razom de lhe nom efcon-

der coufa. E o outro quando vío que fe elle tanto deleita-

va em o ouvir, alargoulhe as coufas o mais que pôde, encof-

tandoas ao que cUe fentia
,

que elle defejava , tomoufe a

Larzoco pêra fua terra, e fez logo ajuntar cento daquelles

Mouros de cavallo efcolheitos , taes como elle fentia que o
podcriaó bem ajudar a feguir fua tenção ; e convidando-os

todos em fua caza lhes fez toda a mayor honrra que elle

pode. E defpois que acabarão de comer levouhos a hu lu-

gar apartado pcra haver fua falia com elles acerca do que tan-

to defejava. Chameivos , dixe elle. Irmãos^ e amigos a ejle

lugar pêra voí dizer as novas que houve de Cepta , das quaes

pojioque jaa ouviftes algíia coufa nom foi tanto quanto a mim

foi contado
,
porque o Mouro que as dixe he Alfaqueque , e tem

fua vida ordenada per efte officio , e nom lhe convinha dtzer afji

Tom, lII. E tO'
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todo o que fouhejje , e a mim falotiho em fegredo , e i/Jo he que

o velho que Jlava em Cepta per Capitão he partido peva o feu
Regno donde he natural

,
porque parece que vay faJlar ao feu

Rey
,

qite fegundo me ejle dixe quer leixar aquella Cidade aaqiiel-

Je feu filho que alli tem configo , ca fe fentejá fraco , e querje

Jr pêra fua terra
;
porque parece que elle tem grande [peranca

naquejle filho ,
que ha de fer grande Capitão

,
porque o vio ar-

gtilh fo contra nós outros , e porque eu fey que fe nom ha de ter

aquelle avifamento 7ia Cidade
,
que o velho tinha

,
quero que va-

mos la hum dcjles , e que nom curemos' de gente de pee per fios

nom empacharmos com cila , e o mancebo como nos hi jentir
,

ioga he fora com vinte ou trinta de cavallo
,
que hi tem

,
pen-

fando que tudo he o fito da dejaventura de Cide Taipa
^
que fe

quis fiar em fua força , e nom fe quis reger como devia , e ga-

vhjii o qjie cuvijies. E defeito fegundo a mi parece nos nom pc~

ífemor fair fe nom bem
,
pois fahemos que os de cavallo nom paf-

fao de XXX , e que nom ha hi Capitão que os Jaila reger. Cer-

to he que o mancebo ccmo nos hi fentir logo he fera , ca como

tem o fangue novo e ejlaa poflo em alteraçom pollos hoSs aque-

cimentos que houve
,
parecerlheha que lhe trás Deos aa maÕ cou-

Ja per que fallcm delle per toda a fua terra ^ e Jegtmdo vosfoes

homens fpeciaes , e que haveis de dar conta de voos , e que nom
havees de ter pejo com gente de pee

, fairees , e tornarees como

quiferdes , e ou morto , ou prefo nom vos po.le efle Conde efcapar ,

p rque ha de prefumir que o ha com os outros que ajudai a des-

baratar. E poderá fer que c tneçaremos efle jeito em hora que

abriremos a porta aa vingança que todollcs Mouros de Dcos de-

fejao pollos grandes malles que dcjla má gente temos recebidos ,

os quaes fe partiram de Jua terra per nos tomarem a nojfa , on-

de tanto danno tem feito aos fervos de Deos. E alli ordenarão

o dia em que houveíTcin de partir , e o modo que haviaõ de ter

em fua ida. E fendo junto com a Cidade , as Atalayas hou-

vcraõ viíta dellcs , ca entrarom de dia , e como gente chea

d'cfperança de cobrar vidlorii , lançandoíe em cilhda acerca

dos moinhos do Canavcal. Do que Dom Duarte foi logo avi-

fa-
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fado, e fez fazer final de perccbimento ; e aífi forom logo to-

dos acavallo fora da Cidade, onde fe acharão per todos quo-

renta Senhores. Dixe cUe : Eu [ou aqui antre vós outros pêra

fazer aquello que me vós ordenardes , e aquello que fentirde-r

que he bem que eu faça i[po farey , ca pojio que mo afji o Con-

de meu Senhor , e -padre nom tevera encomendado e mandado
,

certamente conhecendo vojffas bondades
, Jifo , e deferiçom , eu nom

faberia fazer o contrairo onde vos eU tivejfe per companheiros
,

ott outros femelhantes de vós , e vós ajji me devees confelhar e

ajudar como filho daquelle que fubees que vos tanto ama ^ e de

que tanto efpera
j
que a mim hu foofen filho c vfiou de voos ^ e

do vojfo grande amor. Os outros dixeraÕ
,
que lho tinhaõ mui-

to em mercê, poUos elle aífi teernnquella conta , e de fe que-

rer rcf^er per fcu fifo , c que per elles com a graça de Deos
nom faleceria de o confelhar e ajudar como fariaô a feu na-

tural Senhor. Será bem , Senhor , dixeraô alguns daquelles

principacs, qtie vós mandees defcobrir cifiquo defies que teverent

os cavallos mais ligeiros , e que mais azados fejao pêra o fa-

zer , e os outros fiquem ccmvcfco ao Porto dos Aliemos , ca cre-

mos fegundo as Âtallayas dizem que os Mouros Jom poiíquos.

Os Defcobridorcs compriraõ o que lhe foi mandado , mas
nom acharom o feito aíTi ligeiro como elles penfaraõ, por-

que ainda bem nom aportalleciao
,
quando os Mouros ende-

rençarom a elles , e fe os cavallos nom forom ligeiros , al-

li acabarão feus dias, ca os cavallos dos contrairos crao cf-

colheitos, e chegavaõfe aos noflos com vontade de os aca-

bar. Dom Duarte quando os afli vio vir , deu húa faida dan-

treos outros, c foy hos recolher, e aífi como teve aaquelles

recolhidos aífi , foi fobre o Porto pêra fazer reteer os Mou-
ros , e em eltando aífi dixeraó algíis daquelles Chriftaos : Se-

nhor ou he que querees pellejar com efies Mouros , ou nom , e

fe vontade havees de pellejar ^ defpejay o Porto ^ e penfdrao que

lhe fugis , e tirallos ees até onde Jentirdes que vos melhor dei-

les podees aproveitar. Dom Duarte , e aífi os outros houve-

rão aquelle por bom confelho , e fizeraóno aífi. E tanto que

E ii os
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os noíTos leixarao o Porto , logo os Mouros forom em el-

le , e vendo como fe os Chnítãos hiaõ , cuidarão que era com
temor que delles havião, poUo qual leu esforfo foy muiro

mayor , e aíli começarem de feguir aos noflbs vindolhe Icm-

pre nas coftas , dando grandes vozes eallaridos como gente

muy fegura da viftoria ; e tanto que Dom Duarte vio que os

tinha poftos em lugar convinhavel pêra o que elle delejava
,

que era fobre o chaô da ponte , fez fazer a volta a leu cavai-

lo bradando per Sanfliiago , onde logo todos voltarão fobre

os Mouros , e taõ de força derom em elles
,

qvie lhe fizerem

voltar as coftas , e logo nos primeiros encontros dernbarom
xiiij. E desí feguirao em pos dos outros, e em fendo com el-

les encima da cillada do Canaveal , os Ghnftãos começarom
de os apreíTar

,
pollo qual os contrários fi/.erom de^ií duas par-

tes, hãa que tornou caminh í da praya do Canaveal, e ou^

tra que fji teer ao Porto do Liaó. E vendo Dom Duarte a

repartiçim que feus jmigos faziaõ , fez elle per femelhante
,

mmlandj a hus que fegaiíTe n a haa parte, e elle aa outra,

e aíE forom. matando em elles, hiis cayaõ logo mortos pol-

los caminhas , e outros fentindofe nridos de chagas mortaes

defviavao fuás beftas pêra os matos , onde trabalhofan-'eate

faziao fi n de fuás vidas. Bem he que ás vezes algíís daquel-

les Mouros que fe antre os outros haviaõ por mais nobres

queriaÔ fazer volta fobre os noíTos , mas efto nom era com
aquelle atrevimento que lhe pcra vingança de tamanho dan-

no compria, ante muy em breve tornavaô a feguir lua fugi-

da, e de tal guifa trigavao fuás beftas, que aquelles a que
a fortuna quis fer favorável que nom acabarão aquclla vez,
foromfe faiado dante as pontas das lancis dos nolTos , em
tanto que já quando chegarom ao Ciftclicjo Icvavao algua
milhoria. Hora Senhores , dixe Dom Duarte , nom he tempo
de mais darmos trabalho a nojfos cavallos , ante feraa razom
que vam^s dar graças a Deos da mercê que nos tem feita , e

desí dar repoiífi a nós e a elle^. E porém mandou aos trom-
betas que fizeíTem linal de recolhimento pêra feaviiar a gen-

te
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te que andava efpalhada , a qual como foi toda junta , aíll man-

dou apanhar todoUos cavallos
,
que andavaõ pello campo fem

Senhores , dos quacs forom achados xxiij , afora os mort;;s
,

cujos corpos acompanharão feus Senhores , e outros que fe

tornavao pêra a terra de fua natureza , feguindo os outros

com que forom criados , e outros que fe metiaó per eíTcs ma-

tos faõs , c feridos como fe acenava. Marzoco fez quanto po-

de per cstorçar lua gente, pellejando como bom cavallciro,

atce que fe vio com taes chagas , cuja dor lhe nf)m deu lug:.r

de mais poder fazer, foomentc entendeo de poer lua elpcran-

ça na ligeirice de feu cavallo. E tanto lhe foi a fortuna des-

favorável
,

que foi acabar em fua cafa antre fua gence , e o

feu corpo recebeo honrrada fepulrura com feus padres e avoos
,

durando algíls dias nos quaes o f)rom ver muitas gentes da

Comarca, onde fallava muitas coufas como fefudo , e esfor-

çado que era aa Mouros. Dizia elle, Qjie fmaes fom aqiiejles

pêra vos nom conhecerdes a vontade das coufas Divinaes , ca

ífintas e taes perda r nom poderiaÕ vir f bre nós fem a jra do

Ceo. Jd me parece que os lugares do outro mundo deviao feer

cheos com tantas almas
,

quantas fom partidas dejle Jegrena

pr Jfegumento defta demanda. Já me parece , dizia elle
,
que

o nojfo Sanão Propheta devia ãe feer califado de receber tantas

almas onde eftaa naquelle Janflo lugar. H.ra , dixe elle , rece'

ha a minha com as outras. E alll acabou feus dias : fobre o nu-

mero dos mortos forom defvairadas tenções , ca hás dixera6

fefenta e tantos , e outros mais , e menos , de guifa que nom
podemos acerca dello efcrcver certo conto.

CA-
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C A PI T U L O IX.

Como Dom Duarte foi correr bua povoraçaÕ que fe cha-

mava Benaxame , e como os Mouros forom des-

baratados.

ASfi como os dias fe acrecentavaõ aaquelle nobre Fi-

dalgo , alli fe acrecentava fua vontade pcra obrar gran-

des coufas , ao que lhe dava grande ajuda a profperidade dos

aquecimentos que lhe fobrevinhaó , e fe o feu defpejo era

de obrar grandes coufas , nem aquelles Fidalgos que com elle

eraô nom eftavaó daquello muy afaftados , ante lhe alcvanta-

vaõ o coração pêra çllo , fe fe pode dizer alevantar , ca fe-

gundo fuás obras bem parecia que eftava pofto no derradei-

ro graao da fortalleza. E logo após eíte vencimento , man-
dou Dom Duarte pellas Comarcas darredor faber onde po-

deria fazer algua coufa que convieffe a fua honrra. Ca ven-

dofe filho de hum taÔ excellente Cavalleiro , c que tantas

e taô grandes vi£lorias tinha recebidas dos imigos , vencen-

do fem nunqua fer vencido, razaõ era que o defejaíFe pa-

recer, vendolTe hum foo filho baraó na cafa de fcu padre:

e com efta vontade mandou o Adail com feus Almocadens , e

efcuitas a faber parte da terra como ftava , os quaes lhe tor-

narão com recado como em Benaxame ftavaõ por fronteiros

cinquoenta de cavailo, nom com pequena efpcrança de guardar
muy bem toda aquella teria. Efte Aduar eftaa naquclla Serra

de Mcxaquice, efpaço de fcte legoas de Cepta. H.ra
^
pri-

mos Senhores y dixe elle , eu queria que vós levafees algíís de

cavailo , e que vos fofees lançar em cillada apar daquella Al-

deã , e eu me irey lançar em outra que ejlaa a quem , e que

vaS algus de cavailo alvoraçar os Mouros
.,
de guifa que o^ tra-

gaÕ antre as cilladas ambas , e eu de huma parte , e vós da
outra colbelosemos na metade per guifa que hajamos delies vi-

£I0'
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ííoria. TJfo , Senhor^ ordenay vós , dixcrom aquelleslrmaos , ca nós

noni ejtmvjs aqui pêra guardar outras- cahras\ E fobre a tarde

fe paitirom aqujllcs dous Irmãos, c afi Poro Vaz Pinto, e

outros, que fcriíõ per todos atte xix de cavallo , c Dom
Djartc partio dofpois com os outros que fcriaõ pouquo mais

de XXV, avifando algíís daquelles de cavallo que folTem dar

na Aldca como viíTem horas , c que tanto que tcvcíTem os

Mouros em alvoroç ) poíl )S
,
que fe vielLm pcra os outros,

e que todos junt;)mente fizeíTcm fcmhlante de temor, e co-

mo gentes fora de cíperança fe meteíTt-m cm fuga caminho

da Cidade, e daqucllo nom ceíF.flcm atte que fentilTem que

paíTavaó per elle e pcllos que o feguiaõ, afliiandolhcs elle

o lugar onde h.-.via de ja/er ; como fe defeito fez, ca como
foi o dia em bom crecimcnto começarom de fazer fua corri-

da. E os Mouros como andavaó já em feus trabalhos, aííi n
fe começarão logo d'ape!lidar, e ajuntar taõ em breve, que
feria duvidofo de crer a quem o nom viíTe. E os noífos to-

parão com hun Mouro que levava quatro bois pêra laurar
,

os quacs lhe 1 )go filharom , mais com entençaõ de meterem
os Mouros muito mais em alvoroço

,
que por entenderem

que deviaô fer contentes de tal preá. Os Mouros viamfe já
muitos , e nom lhe pareceo razaò leixarem aíll levar o feu ,

e comcçarom de feguir aos noíTos , os quacs pofcraõ nftro

contra Cepta com grande moítrança de temor , e os Mou-
ros pouquo cautelofos do que lhe eftava aparelhado , comc-
çirom de os feguir, e os contrairos poUos tirarem mais lon-

ge hianfe detendo, moílrand ) que levavao feus cavalloá can-

fados, e que nom poiiao mais andar, e hum fazia q.ie lhe

caya a capa, e outro a lança , aíli n os hiao tinndo quanto
mais podiaõ , atte que os teverom aliem da cillada em que
Dom Duarte jazia com aquelles de cavallo, e com duzen-

tos de pee : o qual tanto que vio feus contrairos paífados
,

fez que as trombetas fizeíTem final de pelleja , e aílím de
golpe forom dar nos Mouros. Aires da Cimha , e feu Ir-

mão , e os outros que com elles eraô , aíH como viraó que
Doin
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Dom Duarte dava nos Mouros , aíB voltarão fohre elles , e

começarão de os ferir de todallas partes ,
e os Mouros ven-

dofle aílim cercados penfaraõ de guarecer em hum outeiro
,
que

hi era acerca , e colheromfe a elle ainda que trabalhofamcn-

te
,
poendo toda fua força por fc defender. E como quer que

ho outeiro fofle agro e trabalhofo dentrar pêra gente de ca-

vallo , efpccialmente fendo defcfo com tal necelTaria força,

houverom porém de fer entrados , onde cm muy breve mui-

tos daquelles conhecerom os fegredos do outro mundo , afo-

ra alguns que cícaparaó que forom aíTaz de pouquos , e ain-

da daquelles os mais feridcre forom contados cxxx Mouros
mortos no campo , antre os quaes morreo hum vallente

mancebo que era filho de Aabu , aquelle nobre Cavalleiro
,

que já fezera muitas cavallarias em Cepta no começo de feu

filhamento , e forom mortos xiij cavallos dos nofíbs , fem
algum dos fenhores delles receber ferida. E aíli fe tornou

aquelle novo Capitão com fua gente muy bem acaudcllada

nom com pequeno prazer aílí elle conio os outros , louvando

muito a Deos com femelhantes vitorias. E foi a morte def-

tes Mouros muy chorada per toda aquelia terra. Ca craô to-

dos vallentcs , e boõs de pellcja, e tinhaó grande efperan-

ça no filho Daabu
,

porque efperavaõ que tevtlTem em elle

cabeça pêra defeía. E tal foi efta perda pêra os Mouros, que
logo nom teveraõ esforço pêra fe mais alli defender.

C A P I T U L O X.

Como Dom Duaj-tc fui tomar o gado Dalfages.

COmo aaquclles que haô os ânimos grandes e altos , o
penfamento nunqua dá lugar em outras cuidaçoês fe nom

em feitos dignos de honrra
,
quanto pêra receberem compri-

da folgança , efpccialmente os que fe achaõ em ello obriga-

dos per divida dos padres, ou avoos , ou per ventura de

to-



DO Conde D. Duarte de Menezes. 43

todo , affiiTi como fazia a Dom Duarte, quanto mais enchen-

dolhe a fortuna as velas de bcmaventuranqa , o que lhe fa-

zia trazer os Adays , e Almocadens ajuntados aíli per bene-

ficios como favor, que nunca penfavao fenom como lhe buf-

cariaõ coufas de fua folgança. E tanto andarom com fuás ef-

pias
,
que vierom a faber como os Mouros de hum lugar da-

quella Serra faziao huma voda, em que fe dizia que haviaô

de fazer grande feefta
,
porque aíli o noivo , como a efpofa

eraó filhos de Mouros de grandes fazendas, e parentado. E
fouberam iífo mefmo como a mayor parte de feu gado anda-

va no campo. Efte fegredo guardou Dom Duarte
,

que o

nomquiz dizer a nenhuma peílba ; e hum Domingo comoou-

vio miífa que foi hum pedaço mais fedo do que foya , man-

dou fazer final de cavalgar , e afll fem comer faya fora da

Cidade, avifandoa todos que nom levaífcm nenhum homem
de pee falvo as efcuitas

,
que mandou que o feguiflTem , e

aífi encaminhou via do Caftellejo onde declarou a todos a

tenção que levava. E como quer , dixe ellc
,
que eu penfo qu9

nós fomos efcufados de torvar^ ajfl fe po le feguir pello contrai-

rá , e porém eu vos rogo
,
que aquelle amor e boa vontade

,
que

o Senhor Conde meu Senhorfempre em voos achou pêra ajudar-

des a emparar nos grandes trabalhos e duvidofos perigos , nom
falleça agora em mim

,
pois elle com tal fenza me leixou afitre

vós. Ca fazendoo vós- aljl nom foomente fazes bem a mi , mas
acrecentaes em voffas honrras mefmas. Pêra que he Setihor , di-

xe AlKmfo da Cunha , de/penderdes tempo em femelhante
,
pois

fabees que ejlaex antre gente de vojfa própria naçom , e cria-

pm ^ e que ajnda os mais delles fim criados de vojfo padre
,

e os que o nom faÕ , fabem que nom eflao aqui a outra fim Je
nmi de Jervir em taes coufas , bem he que vós polia nova ida-

de que ajnda tendes
,

que nos avifees primeiro pêra receberdes

nojfo confelho , e daquelles que tendes razom ; ca polia efperien-

cia que ajnda nom havees
,

poderíeis cair em algum danno que

nom foo firia vojfo , mas doutros muitos. Rora ijh que de pre-

fente querees commetter he coufa razoada , e tal que he pêra
Tom. III. F com-
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commetter , e acabar , vamos com Deos , e nom curees doutras

amoejlafoes. Dom Duarte começou logo feu caminho e desí

os outros após elle , e quando a troto , e quando a galope'

chegarão ao meo dia fobre o lugar onde as vacas eftavaó,

que era dentro em huma mata acerca de huma ribeira
,
quaíi

fora elle avifado per aquelles que efpiaraô a terra. E alli

mandou a alguns daquelies de cavallo que fc decclTem apce,

e que tiraíTcm o gado fora dantre as arvores , e o pofelTem

no campo : o qual mandou a xv daquelies que o colhcíTem

dantre fy , e que andaflem com elle o mais que podelFcm ,

e que elle ficaria pêra empachar aos Mouros , fe os per ven-

tura quifcífem feguir. Os primeiros cnderençarom fua caval-

gada , e começarão de tanger , e Dom Duarte efteve efpe-

rando ataa que entendeo que os outros feriaõ já afaftados

tanto efpaço
,
que ajnda que os contrairos vieíTemjá os nora

podiaô empachar que a cavalgada nom fofle avante , e alli

fe começou de ir per á Cidade, e os Mouros nom fentirom

nada de feu danno fe nom fendo jaa todos partidos. E co-

mo fabiaô a terra começarão de atraveífar aqucUas ferras ataa

que chegarão aa Torre do Negrão , onde viraô que poftoque

travaífcm pclleja
,
que nom era coufa que lhe podeíTe trazer

"proveito pois o gado era já paffado, e que lhe ficava quan-

do tal commetcflcm as vidas em perigo , os quaes fcraô atte

duzentos de pce. Dom Duarte como vio os Mouros aíHni

mandou a todos que fe tcvelTem pcra veer fe queriaô decer

,

Porque , dixe elle
, fe houverem de travar pelleja , melhor he

agora
,
que mais tarde

,
que as beftas ajuda levaÕ mais força '.

mas os Mouros nom teverom tal cuidado , ante fe tornarão

chorando fua perda , a qual havés de contar por mui gran-

de pêra clles
,
porque todo o feu fuftentamento cftaa no ga-

" do
,
quanto aos Mouros daquella Comarca. Dom Duarte def-

pois que vio
,

que fazia tarde , e que fua cavalgada feria

poíla em terra fegura , endcrcnçou caminho da Cidade, on-

de chegou alegre com fua vitbria , e nom menos aquelles

que o fcguiaõ, elpecialmente os criados de feu padre. E fo-

rao
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raõ achadas na Cidade cc cabeças de gado grande , íT. vacas
j

e bois. E eftaa aquclla Aldca féis legoas de Gepta , c foi

cfto no anno úo nafcimcnto de Chrlfto de mil ccccxxx e três

,

no qual fc foi dcftc mundo o muy cxcellentc Princcpc El-

Rcy Dom João , Rcy magnânimo , e de grande virtude , o
qual fe finou na Cidade de Lisboa a xiiij dias de Agofto

,

vcfpera da Afumpçao de Santa Maria , em tal dia como elle

nafcera , e em tal dia houve vencimento DelRey de Caftel-

la na batalha que com elle houve acerca Daljubarrota. Foi

fepultado no Mofteiro de Sanfta Maria da Viftoria, em hu-

ma Capella junto com a porta principal
,
quejanda convinha

aa fua grande magnanimidade , onde foi levado de Lixboa

com muy grande honrra aaquclle Mofteiro , acompanhado
de cinquo filhos lidimos , e hum baftardo , e dous netos fi-

lhos daquelle , e aíH de muitos Senhores , e Fidalgos do Re-
gno , os quaes elle pella mayor parte criara , e foi cfta tras-

ladação feita com muy grande honrra, qual de memoriados
homens nom foi vifta femelhante.

CAPITULO XI.

Como Dom Duarte foi fohre Bcluazem , e do a anno

que em elle fez.

NEfte mefmo anno pouquos dias defpois que Dom Duar-
te trouxe as vacas Dalfages lhe trouxerom as efcuitas

recado , como em outro Aduar que fe chamava Beluazem ,

que era naquella mefma Serra , mais afaftado da Cidade ef-

paço de fete legoas, eftava hum Mouro que fe chamava Ce-
gamuci , o qual era homem de grande vallor , e fazenda

,

e fora Irmaõ Daabu , o qual tinha configo peça de boos Mou-
jos, e homens pêra feito ; por cujas novas Dom Duarte lo-

go foi preftes com Ix de cavallo , e cclx de pee , antre bcef-

teiros , e outra gente comum. E como o Sol foi de todo

F ii afaf-
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afaftado deífe noíTo Imifphcrio
,

partirão da Cidade , e por-

que o caminho era muito çarrado de mato , como coufã que

nom era ufada , nem feguida , foi neccíTario a Dom Duarte

de fc deter em quanto a gente de pec andou fazendo efto

em huma ribeira que fe chama a Ribeira Dalfageia
,

pella

qual forom feguindo fua viagem ataa que chegarão ao lugar

em amanhecendo, onde acharão os Mouros bem avi fados do
danno que fe lhe podia feguir , ca tinhao feu higar todo apa-

lancado , e com foflas darredor
,

porque aqucUe Mouro era

liomem antigo, e de bom aviíamcnro. E pollo danno de feus

vizinhos avifavaíTe pêra defvnar o feu, nem a gente que ha-

via de defender aquellas cerraduras , nom cftava defavifada,

nem mingoada de fortalieza pêra fe ajudarem de fuás maós.

E como houverom fentido dos noíTos , aíFim foraó todos preí-

tes com fuás armas fobre feus vallos , e começarão de pelle-

jar. Os Chriftaõs como viraõ que aqucllcs tomavaó tal oufio

,

começarão de os combater com a mais força que poderão.

Nom fe havia d'efpantar aquelles Mouros com a vifta daquel-

les contrairos
,
que jaa muitas vezes houveraõ com elles con-

tendas
,
porque aíTi em tempo de Aabu, como dcfpois mui-

tas vezes foraõ aa Cidade com alguns Capitães , como quer

que per graça de Deos fempre levavaô o pior. E aalem de
aquelles Mouros ferem homens de boom esforço , duas cou-

fas os faziaõ ajnda mais esforçados. A primeira
,

porque

quanto fe mais detevelTem , tanto fuás molheres e filhos ha-

veriaõ melhor tempo de fe avifar do que lhe cumpria , e

efto era de fe falvar com feus filhos, e com as coulas de que

fe mais doyaõ. E a outra porque efperavaó por feus vizinhos

que os vieíTem ajudar a defender fuás coufas , e a oítender

aos contrairos , fe os a fortuna quifeíFe ajudar , mas todas

fuás efperanças erao duvidofis porque Dom Duarte avivando

aos Chriftãos
, bradava contra elles que lhes nao deíFcm va-

gar , ca o nom faziaõ fenom manhofamente pollo que jaa

dixemos , ca poftoquc aquelle Capitão tao mancebo foíTe
,

tinha porém bom conhecimento dos modos de feus contrai-

ros ,
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ros , e tao Fortemente os cometerão que lhe nom vallcrom

çarraduras nem armas nem fua fortalleza
,
que os nom entraf-

Icm : perooaíli conhecerom aquelles Mouros a viveza de feus

contrairos
,
que fc fouberaô tirar afora com pouco feu dan-

no
,

porque afora alguns que foraó feridos todos cfcaparao

de morte , e per femelhante as luas molhercs , e filhos , e

os velhos , mas os gados nom teverom tempo pêra mandar ti-

rar como as outras coufas , bem he que tirarão algum, aíli

como ovelhas e cabras, e vacas paridas, e os noíTos acha*

rao ajnda paflante de cento e fe tenta cabeças de gado gran-

de , c aíllm outras coufas de cafa , de que fe a gente de pec

carregou, c as outras coufas que nom poderão levar, ftraga-

raõ efpecialmente vinhos , de que havia muitos em aquelle

lugar. E tanto que todo foi dcftroido , mandou Dom Duar-

te tanger a cavalgada , e meter a gente em ordenança
,
por-

que penfou que os Mouros lhe foífem teer a dianteira , mas
os contrairos receando a perda fegunda deraô lugar aa pri-

meira , e ailí ficarão em fua terra efpalhados pellos cabeços

da Serra , olhando como fe os nolTos tornarão pêra fua Cidade*

CAPITULO XII.

Como Dom Duarte foi a outra Aldeã que fe chamava

Bohmi , e do que fe em ella fez.

TOda aquclla Serra he de Mejequice , aífi como começa,
que he acerca do Maar Medeoterreno , aíS como vay

per terra de Mouros contra o Aurego, que le acaba acerca

de Miquel
,
que ferao cinquo legoas , toda era povorada Dal-

deas , aíII da huma parte como da outra , e quafi a maior
parte foraô defpovoradas per cite Cavalieiro. AíE em efte

temps como defpois que foi Capitão Dalcacer, como aodian-

te leraa contado. E defpois defta faida que elle fez contra

os de Beeluaazem quaíi no começo do anno feguinte , eftan-

do
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do ajnda Dom Pedro em eftes Regnos

,
por quanto fc acer-

tou de cafar com a filha do Almirante Mice Manuel , íoube

Dom Duarte como naquella Serra eftava outro Aduar que fe

chamava Bobmi
,
que havia boa povoraçaõ , e ajuda Mouros

de pclleja. E por fe dello melhor certificar , n)andou lá o

Adail com alguns efcuitas daquelles que elle entendeo que

craó mais certos , os quaes andarão lá cíTes dias que fentirao

que lhe cumpria
,
pcra fe melhor certificarem do que lhe era

encomendado. Senhor , dixcraõ elles , a povoraçao he hoa e

'cjfaz azada pêra o que vós delUi querees
,
quanto ao lugar em

fi mefmo^ peroo a entrada do lugar he hum pedaço duvido/apor

fua fragujídade
,

porque he per húa quebrada da Serra muito

apertada do lugar
,
que fe pode empachar com mui poucos a mui-

tos. Peroo fe vós houve[Jees hú pedaço de caminho feito Jeria o

Tiegocio mais feguro. Dom Duarte mandou aaquellcs que lhe

contalTem aquelle feito perante aquelles Fidalgos que com
elle erao

,
pcra fe poder com elles melhor conlclhar. E todo

íoi contado outra vez affim como da primeira , e a todos

pareceo bem de fe o feito commcçar, que quanto era ao ca-

minho que todavia fe fizeíTe a deípeito dos Mouros , acor-

dando logo o dia em que haviaõ de partir, avifando Mar-
tim de Çamora , e outro que fc chamava Vicente

,
que com

certos homens de feu officio fe foíTem diante a fazer o cami-

nho naquelles lugares em que fentiflem que compria , cujo

encarrego aquelles tomarão com boa vontade pocndoo aífi

por obra como elles fentiaõ que cumpria. Indo porém Dom
Duarte com a outra gente nas coftas

,
porque fc lhe os Mou-

ros vieíTem ao encontro
,
que achaflem focorro. E antre a de-

tença do fazer do caminho , como poUo efpaço fer grande

ca paíTaõ de fcpte Icgoas , e mais per terra taõ Iragofa e

empachada d'andar , efpecialmcnte pcra os de cavallo , dcí-

penderao toda a noite naquelle trabalho, e chegando fobrc

a Aldeã acharão os Mouros avifados , como os de Beluaazem
,

porque ouvindo o atrevimento que os Chriftãos tomavaõ de
jr bufcar feus vizinhos , houveraõ por remédio vallarfe dar-

re-
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redor, e pocr muita madeira fobre os vallos por fazer mayor
dcfcníom. E tanto que os noíTos chegarom aíTi começarão lo-

go de desfazer aquellas çarraduras , a cujo arroido os Mou-
ros trigofamente acodiraõ , como aquclles que tinhaó o fen-

tido fobre fua guarda, os quaes nom vieraó como gente ef-

pantada , e chea de medo , mas dando grandes brados , di-

zendo per feu Aravigo aos Chriftaos » que alli haviaõ de pagar

o danno que tinhao feito a feus naturaes. » E aíli começarão lo-

go defenlar fua terra , ferindo a alguns dos nolTos. Dom
Duarte conheceo bem a tenção que aquelles Mouros traziaõ ,\

a qual era pelejar com toda fua força , e receando que os

vizinhos podiaõ acodir, efpecialmente os de Guadelez , e

de Tutuaõ , e aífim doutras muitas Aldeãs que fao por aquel-

la Comarca, ca ellcs fom muytos , e a terra era entaõ muy
povoada. E porem diíFe aos beefteiros

,
que fe pofeíTem avan-

te , e que fe ordcnalTem per guifa
,

que nunca os Mouros
eíliveífcm fem cuidado. E como as béítas começarão de ju-

gar, aíll começou o fangue de fair dos contrairos, ca como
ellcs fom gente defarmada , aílim recebem grande danno da
beeítaria. E como eftavaô juntos caa eraõ muitos, tanto que
aa de leve havia hi lugar vazio, falvo deípois que lhe as

fetas começarão de fazer danno
,
que huns feridos , e outros

mortos fe hlaõ efcarmentando , e huns tiravaô , e outros fe

afaftnvao , aíIim hiaô afroxando , e leixando os lugares , e co-

mo Dom Duarte aquello vio , mandou aos trombetas que
fizeíTcm final de pelleja , fendo elle o primeiro que fe co-

meçou de chegar. E tam rijamente fe fez aquelle cometi-

mento , e com tal ardideza
,
que o nom poderão os Mouros

foportar, c forom logo os vallos entrados , e os Mouros po-
feraó o feu redadeiro remédio em fugir, e nom teveraô ou-
tro por aquella vez, entendendo que fe houveíFe de morrer
que ao menos foífe nas cazas em que nafceraõ

,
poendofle á

entrada das ruas querendoas defender, mas os Chriílaos fi-

zerom logo fogo , e começarem de o poer per todallas par-

tes , huns a acender, e outros a ajuntar lenha. De guifa que

os
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OS Mouros forem poftos no derradeiro temor, e huns come-
çavaõ de fe cruzar

,
querendo ante foportar a alpareza do

Captiveiro
,
que a morte , havendo por melhor confelho dar

lugar aa vida algum mais efpaço
,
que acabar logo como ti-

nhaõ o azo aparelhado. E outros querendo abreviar os dias,

e havendo por deshonrra leixaremfe aíli prender, ufavao de

mais fortes ânimos, e pellejavaõ com aquelles que acertavao

ante 11, até que acabavaô , como quer que parte delles an-

davaõ já tora afumando a terra
,
pêra lhe acodirem feus ami-

gos. A qual coufa clles tinhaõ pofta antre fi , ÍT. que huns
ajudaíTem os outros, vifto como os Chriftaos começavaÔ tal

novidade , e taô danofa pêra todos. Dom Duarte vio como
fe o Sol alevantava já , tanto que nom poderia multo tardar,

que fe o dia nom meaíTe , mandou apanhar eflc gado que
achou, e legar os prefos, e ordenou como faiíFem com a ca-

valgada alguns de cavallo , e com todollos de pee , afora

beeileiros , e que começaflem enderençar caminho da Cida-

de , mas com todo o trabalho dos Mouros nom lhes efque-

cco o lugar que os Chriftaos tinhaõ pêra paífar , no qual el-

les tinhaõ tenção que haviaõ de vingar todo feu danno. E
porém rodearão diante , e per íemelhante fezeraõ os outros

que lhe vinhaõ dajuda. E bem he que elles nom fe engana-

vaõ cm feu penfamento ca o lugar era muy azado pêra ello,

mas Dom Duarte corrcgeo per tal guifa fua béftaria ,
que

elles houveraõ por feu proveito dar lugar a todos que paf-

faflem. Foi alli ferido hum daquelles beefteiros
,
que fe cha-

mava Joaõ Abril
,
pêro de ferida de que ao diante guareceo.

E houve Dom Duarte muy grande louvor, aalem do come-
timento , e acabamento do feito

,
polia ordenança em que

pos fua gente , a qual dixeraõ alguns daquelles antigos que

ainda nom viraõ melhor
,

que ainda que fora o Conde feu

padre nom o poderá melhor fazer. E foraõ achados na Cida-

de xxvij cativos , e ccx vacas , c cento Ixxx cabras , e oito

afnos , afora roupa feita , e alfayas de caza , de que fe ca-

da hum daquelles de pee carregava o mais que podia tanto ,

que



DO Conde D. Duarte de AÍenezes. ^j

<]ue o ihaô delpois lançando pellos caminhos : a qual coufa

nuytàs vezes caufa danno aaqucllcs populares , ca polia de-

fordcn.ida cobiça que haõ dcftas coufas , fe metem pcUas ca-

ías ícm ordenança , e acabaõ fuás vidas. E logo em cftes dias

o Conde Dom Pedro chegou a Cepta com fua molher, com
a qual houvera o Almirantado do Regno. E porque aquel-

les dous Irmãos , ÍT. Affonfo da Cunha , e Aires da Cunha
havia tempo que alli eftavaõ , mandou ElRey Eduarte

,
que

fc vieíTem pêra o Regno com entençaõ de lhe galardoar feus

ferviços
,
que eraõ aííaz grandes , dos quaes fora bem en-

formado pello Conde : porque aliem do que a elles per-

tencia, elle os amava muito, ainda que todo o bem que lhe

ElRey fez lhe durou aíTaz de pouco tempo
,
porque cremos,

que em dous , ou três annos fezeraó fua fim ambos antre os

Mouros , co/Tio em outro lugar poderes achar.

CAPITULO XIII.

Como Dom Duarte foi correr terra de Mouros onde fe
chama Cencem.

LOgo após eftns coufas chegarão a Cepta dous Fidalgos

mancebos , ambos criados DclRey , e quali de huma ida-

de
, hum que fc chamava Ruy Diaz de Souza, filho que fora

do Meftre de Chriílus Dom Lopo Diaz ; e outro que fe cha-
mava Gonçallo Rôiz de Souza , filho de Ruy de Souza

,
que

no começo da filhada daquella Cidade ficara por fronteiro
,

de que hum poíligo ainda oje leva o nome. E como aqucl-
le Ruy Diaz era filho do Meftre , em cuja cafa o Conde
Dom Pedro em começo de fua vida houvera tanta criação

,

e bemfeitoria , fendo feu Divedo muito chegado ; a qual
certamente lhe o Conde nunca dcfconheceo em todos feus
dias , de que era muyto louvado por feu bom conhecimen-
to ,

e porém fazia aaquelle feu filho muita honrra e favor. E
Tom, III. G por-
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porque Ruy Diaz deíejava d'acrecentar em fi, e em feu no-

me, a cuja fim alli principalmente fora
,
pedia ao Conde que

lhe azalTe como podeíTe fazer alguma coufa acerca daquello

pêra que alli viera. O qual foi muito ledo de lhe comprir

tal defejo , e porém avifou logo Martim de Çamora , e ou-

tro que fe chamava Vicente Cremos
,

que fora Mouro , e

dixelhes , como ouvira dizer
,
que naquella Serra contra Tu-

tuaõ havia hum lugar que fe chamava Cencem
,

que era de

boa povoação, e de gente de boa vallia , aíFim na fortalle-

za , como na fazenda , encomendandolhes
,
que a foíTem eí-

cuicar, e que fe avifaíTem bem de todo o que fabiaô que era

necelTario pêra a gente entrar, fe a elle mandaíTe. Martim de

Çamora , e feu parceiro feguiraô feu caminho , e s'ouveraô

fobre o lugar oito dias, nos quaes fe avifarao bem do que lhe

cumpria , c aílim tornarão com recado ao Conde , Senhor , di-

xeraõ elles , a terra toda ejlá Jegura , e os Mouras em grande

afejfego. O Conde folgou muito com as novas , e mandou lo-

go a feu filho
,
que fe fizelTe preftes com todollos de cavallo

que com elle foyaó dar guardas, alem de outros que lhe elle

ordenou , em cujo conto aquelles dous Fidalgos eraõ meti-

dos. De guifa que ao Domingo entraííem em terra de Mou-
ros , mandando que a gente de pee folTc nas barcas ataa o

Caftello Dalminhacar por caufa do caminho, que he gran-

de
,

que faõ oito legoas , e por nom ir canfada quando M
chcgafle. Chegou o dia em que Dom Duarte havia de par-

tir, e o Conde fallou primeiramente a todos avifandoos, que

cataíTem a feu filho aquella obediência que deviaõ a feu ver-

dadeiro Capitão. Ao que todos refponderaõ
,

que eraó muy
ledos , e que nenhum faria o contrairo. E feguindo per feu

caminho adiante chegarão ao Caftello Dalminhacar , onde jaa

cftava a gente de pee fora das barcas, e aífi feguiraô logo

todos fua viagem , andando tanto ataa que as efcuitas dixe-

raó
,
que feriaó mea legoa do lugar. E porque nom er,i6 ain-

da mais que duas horas defpois da mea noite , fegundo dif-

feraó alguns que conheciaõ polo norte , Pareceme Senhor , di-

xe
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Xê Martim de Çamora
,

que ferd bem que filhees aqui algmn

Vepoufo ,
porque ijlo he ajuda cedo , e noos fomos tam perto do

lugar
,
que fe agora fojfemos , danaríamos o feito t ido. Ca efpan-

tarÍamos nojfjs contrairos , e que pellejar quifejfemoi , hun; ma-

tariao os outros , e os contrairos haveriaÕ tempo de fugir. E po^

rém ferd bem que to.^avia repoufees aqui utaa que feja mais

perto da manhda , e no s irnofem is em tanto lançar fobre o lu-

gar até que feja tempo de vos chamar
,
pêra fentirmos fe he Id

algum rumor. A Dom Duarte pareceo aquelle bom conlclho ,

e mandou que fc fizeíTe aíli. E feguiofle que indo Martim de

Çamora com feus companheiros , forao darem huma milhara-

da de milho zaburro , onde jazia fcu dono pcllo guardar dos

porcos monteies que lho vinhaõ eílragar. E quando fentio os

paíTos dos elcuitas , eoramalhar que íaziaô pcllo milho, cui-

dou que eraõ os porcos que lho vinhaõ comer ^ e aíli como

os ouvio alli começou de lhes bradar com cntençaó de os el-

pantar , o que os noíTos entenderão pcllo contrairo ÍT. que

erací" dcfcubertos , e foramfe chegando pêra o Mouro pêra

ver fe o poderiao tomar, mas quando os aquelle acabou de

conhecer pcllos paíTos , começou de bradar per feu Aravigo »

Chrifldos , Chriftdos » e como era perto do lugar alli foraõ lo-

go as vozes, e alaridos tamanhos que davaó huns aos outros,

que em breve foraô todos fora das cazas. E porque era de

noite , em que todallas coutas eftaõ afelTegadas , e Dom Duar-

te com a outra gente eftavaõ perto houveraõ razaõ de os ou-

vir , c entenderão o que era. E aaíE foraõ logo trigofamcn-

tc fobre a Aldeã
,
porém os Mouros eraõ já fobre húa paf-

fagem eftrcita que alli eftaa ; mas como quer que elles fof-

fem muitos, e fobre defcnfaõ de coufafua, houveraõ porém

de leixaf lugar pêra os nolTos entrarem , tornandoíTe todos

pêra fuás cafas , com tençaõ de as defender , e os Chriftaos

feguiraõ após elles , e aílí de volta foraõ com clles dentro de

fuás ruas , matando , e prendendo quantos podiaõ : peroo pel-

la efcuridade da noite foy o danno dos ínfiees menos do que
fora fe pcllejaraõ de dia, porque aliem de fcer de noite, era

G ii fciíi
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fem Lua que lhes ainda dava mayor empacho. E os Mou-
ros como viraô feu danno que nom tinha remédio

,
poleraó

fua derradeira efperança cada hum de guareccr o milhor que

podcíTc, ao que lhe dava grande ajuda a efcuridade como jaa

dixcmos. E Dom Duarte avifou eíTa gente de pce que fe fol-

fe aos curraes , e que tiraíTe o gado : mas com rodo o traba-

lho dos Mouros nom foraô alguns dcMcs efquecidos de abrir

as çarraduras dos curraes de guifa ,
que já quando a noíTa

gente chegou
,
parte do gado andava jaa fora , e fe meteo

per as ortas , e pomares, e Villas; pello qual a prcfa nom foi

tamanha, nem tal, como fora fe chegarão de dia. E taes ho-

ras foi ifto começado, e acabado que já Dom Duarte tinha

huma legoa andada contra a Cidade quando fe tornava
,
quan-

do começou de amanhecer. E como quer que daquclla idade

fofle , nom lhe efqueceo de rnandar gente diante
,
porque te-

velTem hum porto que al!i ha feguro que lho nom empachaf-

íem os contrai ros , e quando a manha foi de todo deícuber-

ta e clara , virão os noíTos atras de li ataa Ixx de cavallo

cora muita gente de pee , os quaes lhe pareciaõ que feriaõ

ataa mil. E Dom Duute avifou todos que muílrafleni

aos Mouros que os temiao , como defeito íizcraõ, tirandoos

aíli pouquo , e pouco , ataa que chegarão ao porto Dalmi-

Bhacar, onde íe os Mouros chegarão mais aos Chriílaos. E
Dom Duarte mandou aaquelles que Icvivaó a cavalgada, que

a tangeíTem o mais trigofo que podcíTcm, de tal guifa
,
que

paíTaíTem o porto aalem : e tanto que Dom Duarte (oube que

a cavalgada tinha o porto paílado , fez ajuntar todollos de ca-

vallo , c çarrouhos configo. E afll todos çarrados fizcraÔ hu-

ma volta muy rija fobre os Mouros. Dos quaes os que eraõ

acavallo teverjó boa efquença
,
porque fe poderão afallar por

aquella vez da morte , mas o principal danno ficou cntaõ fo-

bre os de pee , ca matarão delles noventa e cinquo. E fe

Dom Duarte naõ receara de fe defordenar nom querendo lei-

xar o feito em caio duvidofo , e os quifera feguir, poucos

Uie poderão em aquellc dia efcapar, c feguado dixcraõ al-

guns,
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giins , a principal coufa porque os Dom Duarte nom quis fe-

guir foy o canfaço das bcítas , as quacs eraõ jaa inuy traba-

lhadas polia longa jornada que tinhaó andada , e rc>;eou de
nom poderem foportar tanto trabalhio , e ficarem fuás vidas

por ello em cafo duvidofo. E fcguindo Dom Duarte caminho
da Cidade , os Mouros tornarão a ajuntaríTe e feguir aos nof-

fos , tendo determinado de os commecer outra vez ; mas quan-

do chegarão ao lugar onde pellejaraõ, e viraõ os mortos fi-

carão palmados, e tornaramfe atras, porque cada hum nom
pode tamanho efpaço dar aílí mefmo que ficaíTe feguro da-

quelle caíb. E Dom Duarte feguio afll ataa o Caftello Dal-

minhacar, onde mandou que todos penfalTem de fi , e que
toinaíTem algum defcanlo. E os Mouros eram cada vez mais,

e cftavao fobre o porto como gente efpantada , e temerofa
,

ainda que feriaõ já bem dous mil. E alli mandou aa gente

de pee que tornafle a embarcar , e cUe feguio caminho da
Cidade com fua cavalgada

,
que eram vinte almas antre gran-

des e pequenas , e trezentas , e vinte cabeças de gado gran-

de, e dozentas e dez de gado pequeno. E o Conde fayo a

huma legoa da Cidade a receber feu filho , nom lem gran-

de prazer, quando foube as novas de fua vitoria, parecen-

dolhe que quando Deos quifelTe levar dcfte mundo
,
que tinha

quem ficaffe pêra o femelhar. E que alem das efcrituras fica-

ria aflaz de boa memoria dos feus feitos em feu filho. E cre-

mos que efta foy a primeira vez que os noíTos de pee paíTa-

raô per maar de Cepta aaquellc Caftello Dalminhacar, que
foy huma novidade aíTaz danofa pêra os contrairos.

CA-
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CAPITULO XIV.

Como Dom Sancho foi a Cepta e como forao n Tutuao ^

e como foi feito Cavai/eira.

j -
'

ANtre os Senhores , e Fidalgos de grande vallor que

eraó em eftes Regnos em aquelle tempo , era Dom San-

cho de Noronha , neto DelRey Dom Anrrique de Caftella

e DelRey Dom Fernando de Portugal
,

pêro o padre e a

madre nom foflem de legitimo matrimonio , eíle era o mais

pequeno filho que feu padre houvera , o qual eíte Rey cria-

ra quaíi do berço. E porque fe ainda nom azara no regno cou-

fa em que podeíTe moftrar fua nobreza , nem per que mof-
traíTe a ElRey final de conhecimento de quanta mercê lhe ti-

nha feita : em efte anno que era do nafcimento de Chrifto

de 1455" pedio licença a ElRey, e foiíTe a Cepta , e com
«He aalem dos próprios fcus

,
que eraõ cincoenta de cavai-

lo
,
porque era muito amado de todollos boõs da Corte , ca

era homem graciofo, e de grande gafalhado , e preftança do
tjue fcu poder abrangia ; ie foraô alguns Fidalgos, c gentys-

homcns da Corte , os quaes requererão licença a ElRey pê-

ra o ir fcrvir aaquella Cidade. AíTi que antre os que forao

do Regno , e os que laa cftavaõ erao na Cidade cc de ca-

vallo. E fendo aíE aquelles Senhores per alguns dias na Ci-

dade , confyrou que fperando a vinda dos Mouros que era

incerta , e desí er de fazer cavalgadas febre Aldeãs
,
que pê-

ra elle era coufa de pouca honrra , vendo como outros de me-
nos vallor as fezeraô já taes que feria a elle trabalho de as

íobrepojar, quando mais eftanio fob alhea Capitania. E po-
rém houve confelho de ir fobre Turuaô

,
porque era lugar

cercado de muros , e tones, cem que havia Caftello de Me-
nagem , e fronteiros. E porém rcquereo ao Conde que hou-
VCÍTe por bem de lhe dar lugar pêra cllo. Senhor , dixe o

Con-
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Conde , a mym praz dello muito

, foomente , dixe ellc , vos

compre fer avifado no profegnimento defle feito. Ca fois homem
mancebo , e que nom havees pratica dejies homens , a qual he

gente em que ha muitas arteirices , e faguefas na guerra. Efe
os to los tem per nação porque dejcendem daquella antiga linha-

gem d s Numidianos
,
que foi gente arteira , e fagaas , comojá

lerÍeis nas hiflorias dos Romaos
,

qiie devem fazer aquefles que

o tanto praticao .^
htra com nofco , ora antre fy me[mos ^ E po-

rém eu mandarey meu filho com a gente da Cidade e minha
,
pê-

ra teer o carrego de ordenar ofeito como fcntir que compre , ajji

como eu faria fe prefente fffe. E aflí partirão aquelles Senho-
res da Cidade com cento e fetenta de cavallo , e ccc de pee

,

os quaes o Conde mandou nas barcas ataa o Caílello Dalmi-
nhacar poUo que já dixemos no paíTado CapituUo. E partin-

do ao ferâo, foraó logo dar cevada ao Caftellejo , e defpois

andarão tanto ataa que chegarão a Alminhacar onde a gente

de pee faira das barcas, e alli repoufaraó huma peça por dar

defcanfo a feus cavallos , e elles comerem , e repoufarem. E
aquelles que fabiaó conhecer pella eftrella acharão que era

mea noite pouco mais, e em eftando aíli filhando feu repou-

fo , começarão d'aparecer fogos em muitas partes
, e humas

animali.is que ha naquella terra, a que chamaó Adibes co-

meçarão de huivar, cujas vozes parece que fe conformaõ com
as vozes da gente da terra , e muitas vezes nom fabem as

gentes dar diferença de feus huivos aos apellidos dos Mou-
ros, como fi/eraoem aquellahora, que fe juntarão logo todos
penfando que erao os imigos. Hora , dixeraõ alguns , iflo que

fera que efles fogos ajfi parecem per tantas partes ? Certamen-
te , dixeraõ aquelles que haviaõ mayor pratica naquella ter-

ra , ijto naÕ fom fe nom Mouros que eflao fazendo arrobe. Ou-
tros dixeraõ, que eraõpaftores. Eavós, dixe Dom Sancho,
contra os efcuitas

,
que vos parece dejies fogos

^
que aJJi pare-

cem
, fom pajlores , ou Mouros que fazem arrobe , ou fe foent

affi de fazer , e per ejla maneira , e em tal tempo ? Ca era if-

to no mes meado Doutubro
,

quando naquella clina as hu-

vas
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vas ac&hâó toda fua madureza , e que os vinhos eftaõ em feu

principal fervor. Nom vos diga ninguém , dixe hum daquclles

a que fe em todallas coufas daquelle olficio dava mayor au-

thoridade
,

que fom pajlores , nem Mouros que fazem arrobe
,

ca a verdade he que nós fomos fentidos , e efies Alouras avifau-

Je huns aos outros , conu gente que fe qtier ajuntar pêra vos teer

o caminho^ ou vos dar pelleja fe fe acertarem com n fco em lu-

gar que o poffaÔ fazer ; e crede Senhor que o havees d'haver

com muita gente , ca efla terra he bem pov rada , e efiao ef-

carmefitados do dano que cada oia recebem de mos outros , e tem

fuás falias antre fy •, e feus ftnaes concertados ^ -pêra quefe ajun-

tem em breve quando tal coufa fobrevier , e parece que tinhao

filas guardas fobre a Ci ade , e houverao vifia de noos , e ora

fazem iflo que vedes : porém cumpre que hajaes bom confelho , e

praza a Deos que vollo dê bom , ca a boa fee em perigo fomos.

Dom Duarte começou de fe rir, e dixe que fe calalTcm , ca

poftoque alfi foíTc como elles diziaó , tudo era nada. Ga to-

dollos Mouros que fe podclFem ajuntar naquella terra nom
podcriaõ empachar fua viagem, como quer que elle tinhao

contrairo do que elles diziao , e fe affirmava que eraô pafto-

res , ou outros que faziaõ arrobe. Antre as peíToas notaves

que alli eraÓ eftava Dom Nuno, e Gonçallo Rõiz de Souza,

e Ruy Dias, e Gonçallo Velho Commendador Dalmourol.

E Dom Sancho chamou Dom Duarte , e fe apartarão todos

em falia fobre 11
,
perguntandolhes

,
que era o que lhes pa-

recia daquelle feito. Otie }ios ha de parecer , dixeraõ algíís
,

fe nom que o cafo he duvidofo
,
que feraa bem que nos tornemos

em pazfe podermos , ca os portos fao perigofos ^ e efla terra he

fragofa ^ onde ainda que queiramos nom podemos fazer muito nof'

fa avantagem , e eflcs Mouros fao já avifaJos como vedes , e de

fua nação he gente percebida^ e ufada em pellcjas ajfi huns co-

mo os outros hora antrefi mefmo^ , hora com os Chriflaos , e nom

nos hao daguardar fe nom onde fentaS fua avantagem. Senhor
^

dixe Dom Duarte , cfle nom he meu confelho , ante he que to-

davia nós acabemos noffa viagem por muitas razoes , hii^na por-

que
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qrie fe nó? ajji tornajfemos , a ejles Mourosficaria ejlranho oufio y

c 1)1aito mayor quando joubejfem que éramos tanta gente , e tal.

A outra porque os noffos homes ae pee nom haviao poder ue an-

dar
, fenao muito pajfo , e nos lugares ejlreitos nos haviaõ de

fazer mayor pejo
^
que ajuda., nem proveito

:,
e com ijlo os Mou^

ros fenipre ríiante , café fentidos fomos elles feraÔ fobre os por-

tos per onde havemos de pajfar , e Deos nom quereraa que eu

ajjl torne pêra a Cidade je nao com toda honrra , e vicioria co-

mo atee qtti fempre torney. Nem vós Senhor de vojfa parte nom

devieis querer que o eu fizejfe pofloque a my ajfi parecejfe. Se-

nhor ^ dixe Gonçallo Velho contra Dom Sancho, eu creo que

vós nao querereis outra coufafe nom efia ^ ca o contrairá be nof-

fo gran le abatimento
,
quanto mais fer efla a primeira em que

vos acertafles de feer em começo de voffa honrra. Dom Sancho

dixe que o agradecia muito , aíll a Dom Duarte, como a al-

ie , e porém determinou de fazer aquello que Dom Duarte

ordenou. Vós ^ dixe elle, fois Capitão , e p derees mandar o

que fetitirdes que he melhor , e eti todavia me affirmo que va"

vios adiante
y feja o que Deos quizer. Hora Senh.r , dixe Dom

Duarte , todos faô logo poftos acavallo. E em indo aíIi cami-

nho de Tutuaõ começou a manhãa de vyr de guifa, que já

quando chegarão acerca das vinhas era o Sol dez ou doze

graaos fobre a terra. E aa entrada das vinhas , e ortas daquel-

le lugar erao jaa muitos Mouros que lhes deraó aíTaz traba-

lho
,
porque era antre vallos, eefpefura d'arv'ores onde le os

cavalios nom podiao revolver taó ligeiramente , como pêra tal

auto pertencia, e foi alli logo morto hum efcudeiro de Dom
Sancho que fe chamava João Gonçalvez , homem pêra mui-

to , e aíFi dixeraó que acabara como homem de nobre cora-

ção. E aíli fora caminho da Villa nom fem grande trabalho

e pelleja , e taõ acerca chegarão das portas, que derao em
ellas com os contos das lanqas. Senhor ^ dixeraõ alguns, nós

min temos por agjra aqui mais de fazer , ca nom fomos em pow
to pêra combater a Villa., nem temos arteficios pêra ello , a gen-

te da Comarca po.de acudir , efpecialmente fobre o paul onde fe

Tom. III. H a agua
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a agua for em erecintento teremos affaz trabalho. Dom Duarte
dixe

,
que lhe parecia bom confelho , efpecialmente porque

fe nom podia ajudar de feus imigos aíTi como elle delejava
y

e fallou a Dom Sancho que fe lhe parecia que feria bem.
Duas razoes , dixe Dom Sancho , tendes pêra a vojfa deter-

fuinaçaS fer executada. A primeira Jer aqui a ordenai)fa e o

mandado vojfo , e a outra por faberdes mais dejle feito cpie eu

pello terdes mais praticado. Dom Duarte deu logo avilamento

aa gente como fofíe ordenadamente
,
por nom ferem engana-

dos dos imigos. E he efte lugar dez leguoas de Cepta , e aíE

foraô fem pejo nem torva duas legoas que fom dalli ao paul

,

onde jaa ftavaô todoUos Mouros daquella terra tantos que
cobriaõ montes e valles , muy alegres pollo mar

,
que era

acerca cheo, e elles fabiaõ como a paíTagem ainda pêra aquel-

les que a fabiaô era duvidofa , ca nom podiaõ os cavallos paf-

far fe nom nadaíTem hum pouco. Os allaridos e vozes dos

Mouros eraõ taò grandes
,
que pareciaô que fe queriaô ir ao

Ceo como gente allegre , ca tinhao que a vitoria era já cer-

ta , e que nom havia hi coufa que defyialTe. Senhor , dixe

Dom Duarte contra Dom Sancho, pois aqui temos as barcas
,

tós fazee recolher toda ejla gente de pee , e eu irei com os de

cavallo contra o porto
,
porque os Mouros nom tcnhaÕ qtie lhe te-

mos temor. E porque atraz elles vinhaó alguns outros Mou-
ros que os vinhaÕ ladrando , fez Dom Sancho volta fobre el-

les de guifa, que os fez afaftar longe de íl. PaíTagem daquel-

le paul como diffcmos he muy trabalhofa
,
porque afora hum

foo porto que hi ha , o ai he todo arca cega , mifturada com
lama, da qual poucas animalias podem fair. Dom Duarte co-

mo vio a gente de pee recolhida , ordenou alguns daquelles

que tinhao melhores cavallos que tomaflem a dianteira. Vós
,

dixe elle, levay vojfas lanças certas nas maõs , e porque ante

que fejaes de todo fora da agoa , os cavallos hao c.''achar onde

firmem os peei , e ainda que lhe nom dará mais do gcolho , ajfi

€omo fordes ajft hi de roflo aos Mouros , e começae de os tirar da-

par da agoa quanto poderdes. E hc naquelle lugar huma faldra

da
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da Serra que chega atee o mar, e antre ella e o paul fe fax

hum pedaço chaõ per que a aguoa fe eílende quando as

chuvas lom grandes , c que fe apanhaô as aguoas daquellas

montanhas, e decem ao niaar. E os Mouros quando viraõ que

os primeiros metiao a/H os cavailos oufadamente a nado , e

que traziaô as lanças endcrençadas pcra os peitos delles, afaf-

taram-fe da ourclla da agua
,
porque ante que as beftas faiíTem

fora ceffavaó de nadar algum fpaço de guifa, que os Mou-
ros ou entrariaô na agoa , ou lofreriaõ que os noíTos faifleni

fora
,
porque como elles pella mayor parte eraó de poe , nom

lhe parecia que podiaõ aprovar eílando aa ourela da agoa
,

pois os pees dos cavailos le podiaõ firmar no chaô, e a agoa

era cada vez menos, em tanto, que os Chrjilãos le poderiao

bem ajudar de fuás armas. E os de cavallo ouvcraó lugar de

fair huns , c huns , e aíll como iham de roftro aos contrai-

ros , e comcçavaÒ de pellejar com elles de guifa
,

que os

fegundos , c terceiros , e alH os outros fayaõ já mais dcfpe-

jadamente, e como via6 os primeiros na pelleja, aílí fe tri-

gavaõ pêra os ajudar. E como quer que os Mouros foíFem

tantos e taõ cheos defperança de vitoria, houveraó em bre-

ve de conhecer a melhoria que os noíTos tinhaó fobre elles,

ca os corpos daquellcs começarão de cair per ferro no cam-

po, huns fem almas, e outros que as tinhaó ainda: e ou por

as feridas ferem taes que os faziaõ logo acabar , ou vinhao

outros Chriftaostras aqucllcs que os acabavao de matar. Dom
Duarte aalem da governança da gente de que tinha cuidado

,

elle mefmo feria per fua parte como vallcnte Cavaleiro , e

tanto mais de vontade quanto fe via Capitão de mais , e de
melhor gente. Dom Sancho achou em aquelle dia o compri-

mento do que defejava , e quando feu Amgue era mais no-

bre que os outros , tanto fe esforçwa pêra mais o fazer me-
lhor. Adi durou aquella pelleja huma peça

,
que os Mouros

«omo quer que tamanha perda viíFem feita nos feus , nom leixa-

vaõ porcai o campo ; ca eraô muitos , e muy defejofos de

vingança: pêro defpois que viraõ o danno canto , os vivos te-

H ii miao
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jniao de feer da companhia dos mortos , afaftavamfe afora

poucos , e poucos ataa que leixaraõ o campo de todo , fe po-

feraõ em fegurança per eíTes oiteiros , e branhas , de que al-

li ha aflaz. O campo era eftreito , e os corpos dos Mouros
muitos , nom fe podiaõ os de cavallo bem revolver. Dos
Fidalgos, que alli eraó nom poderíamos nomiar hum acer-

ca de feu bem fazer, que nom fi/eíFemos enjuria aos outros,

ca aíll como erao de linhagem affi fizerao muito de fuás hon-

ras , e desí toda a outra gente que alli era fez o que a boõs

convinha fazer, fem fe poder de nenhum dizer coufa verda-

deira
,

per que fua honrra mingoafle , obiando cada hum
mais , e menos , fegundo lhe a fortuna aprefentava o azo.

Hora , dixeraô aquelles Fidalgos contra Dom Sancho , Senhor

íiqtii nao ha mais mijler
,
pois que a Deos aprouve de vos dar

tao bom começo , logo recehee ordem de cavallaria
,
porque com

ella ainda façaes milito Jerviço a Deos , e a ElRey nojfo Se-

nhor ^ e acrecentamento em vojfabonrra. Aqui eftaa Dom Duar-
te nolTo Capitão , e tem aíTiz de grande merecimento na

parte da honrra, elle vos faça Cavalleiro. Dom Sancho di-

xe
,
que lho agradecia muito de o alli confelharem , e que

aílí o entendia de fazer
,

porque aodiante ficaíTe mais obri-

gado a ferviço de Deos , e DelRey feu Senhor. E entaõ re-

quereo a Dom Duarte que o fizelTe Cavalleiro. Senhor , dixe

elle , eu farey vojfo mandado
,
pêro eu qinfera que vós o fôreis

entes per mao do Cojide meu Senhor e padre
,

que he taÕ hon^

rado como vojfa mercê fahe , e como he fabido per muitas par-

tes do mtinJ.o. Dom Sancho dixe
,

que o tempo e lugc.r era

pêra fe fazer aíH , e que poftoque feu padre tevelTe ganha-

da muita honrra, aalem que trazia de feu nafcimento, que

elle afora feer feu filho , tinha per íi merecido em poucos

dias quanto outros mayores que elle nom ganharão em mui-

tos , e Dom Duarte allevantou a maô com fua efpada , e fez

Dom Sancho Cavalleiro. O quão allegremente o Conde Dora
Pedro ouvia as novas daquelle aquecimento. No outro dia

veo o Alfaqucque aa Cidade, e dixe como dos Mouros fo-

raõ
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rao mortos cclxxxij c xxv forom captivos. E dos Chriftãos

foi hum fallecido que fe chamava Joaõ Garcia , e per alcu-'

nha, BuUi buli.

CAPITULO XV.

Como o Cojide Dom Pedro inandou requerer a ElRey
que lhe outorgajfe a Capitania daquella Cidade pê-

ra quem cazajfe com fua filha Dona Leanor.

COmo a mizquinhada enveja nunqua faça fe nom per fi-

guir a bemaventu rança defte mundo , a qual fegundo

Agoftinho fempre he chea de muitas miferias
,
porque pare-

ce que nom prouve a noíTo Senhor
,

que a bemaventurança

dos mortacs foíTe contada por perfeito bem
,

per que quis

que todo ficaíTe pêra a bemaventurança da alma ; a fama dos

feitos de Dom Duarte afll como começou de crecer , aíE

cercou os corações de muytos , efpecialmente de fua Irmãa

Donna Leanor , a qual era filha fegunda daquelle Conde

,

molher fefuda , e que o padre muito amava, e em cuja mao

era toda fua fazenda. Efta começou de penfar no nome que

feu Irmaõ cobrava , e no grande amor que lhe o padre por

cllo ganhava
,

pêra a qual coufa nom mingoaraô apontado-

res , ca como ella teveíTe a fazenda do padre em poder , e

que todo paíTava per fua maô. Vifta a grande crença que lhe

o padre dava, a mayor parte dos criados , e fervidores a fe-

guiao , efpecialmente hum Judeu que fe chamava Mellre Jo-
feph Zarco, que era bom Philofopho, fegundo jaa dixemos,

pello qual o Conde tinha com elle grande geito. E já vedes

como fe Judeus fabem meter , aalem do grande cuidado que

ella moftrava nas curas do Conde
,
que eraõ quall cada dia

,

porque elle era homem cheo de carne, ehum pouco deftem-

perado no auto das mulheres , aíli como iha defcaindo , alE

carregavaó em elle as immizidades , e aíll pollo trato da cu-

ra
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ra que fe havia de fazer per moo daquella donzella , e desí

a paga de Judeu que havia de paíTar per fua maó , da qual

cila muitas vezes era procurador , aíli por fe o Judeu faber

meter com cila, como por cila meíma folgar de o ter por

fervidor, porque aíB ao Conde como pcUas outras partes el-

]e nunca ccílava de a louvar. Efte foi o primeiro que lhe

fallou no crecimcnto de feu IrmaÕ, hora foíTe por fentir del-

ia algum comgeito , ou pollo elle de fi mcfmo querer fal-

lar , dizendolhe
,

que fe Dom Duarte aíTi fofle per feu ca-

minho em diante
,
que feria neceíTario de lhe feu padre lei-

xar quanto tevelTe. Dona L.eanor ora fulTe per confelho do
Judeu, ou doutro, ou de fi meíma, trabalhava quanto po-

dia por abater em feu Irmaõ , e aíTi em Cepra , como em
Portugal per feu azo , e dalguns Fidalgos que fe fentiaõ da-

quella infermidade, os feitos de Dom Duarte nom rccebiaõ

aquelle verdadeiro louvor que mereciao. E tanto trabalhou

ella per íí , e per feus fervidores , e amigos , fpecialmente

per aquelle Judeu
,
que houve o Conde Dom Pedro de en-

viar 3 ElRey hum Cavalleiro de fua cafa que fe chamava
Vafco Dominguez com fua embaxada per carta de crença

acerca da Capitania daquella Cidade. Senhor , dixe aquelle

Cavalleiro a ElRey , o Conde meu Senhor vos envia per mym
dizer

,
qiie vós fahees bem os grandes trabalhos , e perigos em que

elle ataogora foy por gtíardar ^ e defender aqtiellavojfa Cidade^

e que elle he jaa velho ^ e adovrado ^ e que nom tem cufa em

efie mundo de que mayor cuidado tenha que de fua filha Donna

Leanor , afi polias muitas bondades que em ella conhece , como

pollo efpecial cuida io que tem da cura de fua pejfoa , e fazen-

da. E que a principal parte e a melbcr do feu fica per fua mor-

te ao Conde Dom Fernando, e que ornais que hi fica he taÕ pou-

quo , que nom ahafla pêra elle cafar efta filha fe nom com vojfa

ajuda. Ojie pede a V. A. que lhe des vofa carta , ou Alvará

per que vcs pra'z de dardes aquella Capitania a quem quer que

cafar com aquella fua filha ,
porque fendo jahido que ella tem

tal certidí,m de vós que lhe nom faltará (afametito
,
fegundo fi-

lha
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Ihâ de quem he , e quem he per Ji. E como , refpondeo El-

Rey , nom manda o Conde requerer ijfo pêra feu filho ,
pois he

homem , e que trabalha tanto por avantajar em fua hourra. Por-

que , Senhor , dixe Vafco Dominguez , o Conde o conhece me-

lhor que ninguém , e fahe
,
que nom he pêra tal cargo , ca pof-

toque feja bom homem per Ji , nom he porém pêra reger nom a

Ci lade de Cepta , mas huma Aldeã pequena. E ainda , Senhor
,

digo eu a vós , as coufas que vos cd contao nwi fom lá tama-

nhas como fe ca rezoao , elle he filho do Conde , e nós out^'Os

Jomos Jeus criados , e por cuidarmos que lhe fazemos prazer^

dizemos as coufas muito mais largamente do que faÕ , mas por

dizer verdade as fuás cavallarias nom fom tantas , nem taes

per que elle per ellas feja digno de muito louvor. Bem he que

o faz como o fazem ejfes comunaaes. E ejfas entradas que fez
mais forao per encaminhamento Dairas da Cunha , e d^Aff^otifo

da Cunha , e dejfes criados do Conde
,

qiie per feu bom esforço ,

nem faber. Iflo , Senhor
, feja a vós dito como a Confejfior , ca.

Jem ijfo pollo de feu padre theudo foes de lhe fazer mercê , e

honrra , e ter delle cuidado. E eftas coufas dizia aílí Vafco
Dominguez penfaiido que per alli arecadaria pcra fua Senho-
ra todo o que elle defejava ; ca era feu amo , e a criara nos

braços , e recebia delia honrra e mercê , e muita mais fpe-

rava de receber. Ca fe elle foubera que lhe ElRey de to-

do devera de denegar feu requerimento nom o dilera , ca.

mais lhe prouvera que Dom Duarte houvera aquelle encar-

rego
,

quando o marido de fua Senhora naõ houveíTe que
outro nenhum. Vós dizee ao Con.-e Dom Pedro , refpondeo
ElRey

,
que fe feu filho Dom Duarte fora homem pêra gover-

nar aquella Cidade , eu nom tirava o carrego a elle pollo dar a

hum meu filho ., mas pois que o nom he
.,
que jcnrro por jenrro

,

que me nom parece razom de o tirar ao Conde Dom Fernando

pollo dar a outro
;
por muitas razoes , húa por fer tanto mett

Divedo , outra por fer cafado com a Jua primeira filha , outra

por fer home de talfangue , e a principal por fer muy defpoflo

para ello. Porém que cu lhe mando que logo me envie ca feu fi-

lho
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Tho Dom Duarte que o quero ver , ca naÕ poffo com a "voíitãdê

q[ue dee ejle encarrego fe nom a elle , e mm porque eu duvide

do que vos dizes-
, foomente porque ao defpois nom haja caufa

de me arrepender do contrairá daquello que me parece que he ra-

zom. E aíli tornou Vafco Dominguez dcfcontente da repofta

que lhe ElRey dera , e nuiyto mais o foy Donna Leanor

,

que o contrairo fperava
,

peroo dixe Vafco Dominguez ao

Conde o que lhe ElRey mandava dizer acerca de leu fi-

lho , ÍC. que lho enviaíTe logo , o que íeu padre com boa

vontade quifera comprir, mas Donna Lianor trabalhou de o
dcfviar dello per fi , e per aquelles que a amavaô , moftran-

do a íeu padre que fua honrra abateria muito fc tal coufa

fizeíTe. Como qucrees vós Senhor , dixe aquellc Judeu , em tal

tempo tirar d'apar de vós hum tal ejleo de vojfa honrra
,

pois

nao fies em tempo pêra muito , 7íem pouco trabalho
,

je naS

com vojfo manifejlo perigo. E ponhamos que os Mouros fe atre-

vem vyr fibre ejta Cilade ^ como he deprefumir que faça coma

fentirem que voJfo filho he fora ,
quem tendes de que tal cuida-

do fies fe nom quem o quererá tomar de todo ? Ou que vos reque-

rem ejles Fidalgos pêra Jair fora , a quem darces a Capitania

que vos nom vcjaes em trabalho com os outros ? E logo tendes

achaques e arrufamentos na Cidade. E com eftas pallavras, e

com outras taes fizeraõ o Conde mudar do que lhe ElRey
enviava requerer acerca da honrra de feu filho. Diz o Au-
tor

,
que as pallavras boas craõ , fe fe dixcraõ direitamen-

te , e chamalhe huguicio a efta tal prcpofiç :i5 irónica
,

por-

que he contrairá ao feu verdadeiro entendimento. E quer

que fe diga alçando hum pouco a vooz.

CA-
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CAPITULO XVI.

Como Dom Duarte foy a Benagara y e da cavaígadd

que trouve.

NOm fomente lançou a envcja feus rayos em Donna Lea-

nor , como temos contado , mas ainda na mayor parte

de todoUos fronteiros que alli craõ , efpecialmcnte Fidalgos

cortefaõs , os quaes começarão de dizer a Dom Sancho
,
que

aquelo era grande abatimento pêra tal homem como ellc

,

haver de ir fob Capitania de Dom Duarte, que lhe nom fo-

ra bem contado ir na do Conde
,

quanto mais de hum feu

filho , e ainda nao lídimo , nem herdeiro
,

pello qual feze-

raó cftar Dom Sancho dous mefes
,
que nunca fayo fora pê-

ra fazer nenhuma entrada. E conhecendo Dom Duarte fua'

tençom fallou a feu padre dizendo-lhe ; Senhor, ejies Fidal-

gos ejlaõ em fuás opiniões polias quaes nom querem requerer

licença , e ifto a fim que eu nao feja feu Capitão
, pecovos por

mercê que vós dees a mi licença , e com os vojfos e com os meus
,

e com os fronteiros da Cida.le eu irei a alguma parte fazer
alguma coufa. O Conde dixe que lhe prazia muito

,
que fe

avilalTc primeiro do lugar a que houveíTc de ir : Porque
,

dixe elle , efles Mouros ejlaõ jd alvoraçados , e fentidos de vof^

fas entradas , compre que vades fobre coufa certa , e com gran-

de cautela. Dom Duarte dixe que affi o faria. E porém mandou
logo chamar Vicente Pirez , e dixelhe

,
que foíTe fcuitar hu-

ma Aldea que lhe dixeraõ que íbava junto com Tutuaõ
,
que

fe chamava de Benagara. PartioíTe Vicente da Cidade , e

foiíTc lançar fobre a Aldea , e jouve hi dous dias , e vio

muv bera como ftava povoada , e tornou com aquelle recado

a Dom Duarte dizendolhe , como todo o feito ftava bem en-

caminhado , fe nom que os Mouros tinhaõ guardas fobre o
porto , onde ftavaô ataa cerca da manha , e que dally erat

Tom, IIL I dian-
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diante hiao fiizer feu proveito. Hora^ dixe Dom Duarte, vós

tornay Id y e fede dous , eponhavosa barca ao dito porto, é ten-

de hi o dia , e eu irei de ca , e me lançarey em tal lugar
,
que

defpois que o Sol for alto fòbre a terra
,
pojfam.s Jair feni peri-

go com danno de nojfos imigos. As clcuitas partidas Dom Duar-

te mandou requerer a Dom Sancho ; mais por comprazer aos

outros, que por naô ter vontade de fair , efcufouíTe da ida

per pallavras cortefes e honeftas. E Dom Duarte conhecen-

do bem donde o feito procedia nom curou dello nada , e

fez preftes cincoenta efcudeiros de fcu padre , e feus , to-

dos homens efcolheitos
,
pêra darem conta de 11 onde quer que

foíTem. E bem he que alguns daquelles que envejavaõ Dom
Duarte faziaó efcarnho de fua ida, trazendo antre fi por ri-

fão » Que as vacas daquelle lugar tinhaõ mais cornos que as

» outras, » Sayo Dom Duarte ao feraó , e andou aíll peça da
noite ataa que chegou ao lugar onde as guardas haviaõ d'ef-

tar, onde fe defviou do caminho , e foiíTe lançar em hum
monte , o mais efcufo , e callado que pode , onde fez dar

de comer a fuás beftas , e aíli mefníos , e alli jouveraô atee

que entendeo que feriaõ dez horas do dia , no qual tempo
lhe pareceo que os Mouros eftariaô feguros de feus contrai-

ros , e que os gados andariao pacendo pella terra com fe-

gurança. E alli fairao todos do lugar onde eftavao efcondi-

dos
,
paíTando o paul pocndoífe a mayor trigança que pode-

rão em fua ida , os quaes cm paliando o porto acharão {(tv,^

efcuitas que os ftavaõ ja fperando , dandolhe novas como a

terra ftava fegura , e que os Mouros craõ já todos fpalha-

dos cada hum pêra onde entendia fazer fua prol. E alli foi

a prefla dos de cavallo muito mayor, e forom dar na Aldeã
,

na qual nom acharão nenhum embargo. E aíIi a correrão to-

da
,

prendendo eíTas molhercs e moços que hi achavao. E
em quanto atavaÕ aqueftes , andavao outros rodeando o gado
que achavaô per hi acerca ; de guifa que tirarão do lugar

ccclviij cabeças de gado grande, e xv almas, antre as quaes

erao quatro homens de perfeita idade , e os outros molhe-

res,
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res , e moços. E em querendo Dom Duarte partir parecerão

ataa xxv Mouros de cavallo
,
que eraõ daquelles que ftavaó

por fronteiros em Tutuaô ; com muita gente de pee ,
affim

da que ftava no lugar como doutras darredor que fe junta-

rão a elles. lli , dixe Dom Duarte a quatro daquelles que

eraõ acavallo , e a deus de pee , e tange ejfa cavalgada por

diante o mais que poderdes , ca eu todavia quero efperar ejles

Mouros. E como vio que a cavalgada feguia avante , alli fe

foy chegando pêra os contrairos contra as vinhas onde elles

ftavaõ , e alli começarão de travar efcaramuça huns com os

outros, porém os Mouros de cavallo nom fe oufaraó afaftar

longe da companha dos de pee , com fperança de haverem

dclles ajuda, a qual bem criaó que lhe feria mefter, fe fe os

noíTos muito chegaífem a cllcs. E os Chriftaos fezerao hu-

ma ida com os Mouros , na qual Fernão Martinz de Vafcon-

cellos , neto que fora do Meftre de Santiago Dom Manoel

Rodiiguez , matou hum Mouro de cavallo daquelles que fta-

vaó na frontaria , o qual teveraô alguns
,

que era Capitão

delles
;

por cuja morte os outros tomarão tal fpanto que

nunqua mais oufaraõ chegar aos nolTos , como quer que fe

Dom Duarte tirou ainda afora por ver fe os poderia outra

vez trazer a pelleja,.mas nunca mais quiferaõ feguir avan-

te , ante fe tornarão cada huns pêra fua parte. Alli fez Dom
Duarte aaquelle Fernão Martins , Cavalleiro , e a hum Irmaó

de Vafqueanes Cortereal
,

que fe chamava Afoin Vafques

da Coíla. E vendo como lhe feus imigos leixavao a praça

foiífe embora caminho da Cidade , onde a ledice nom era

iguoal antre todos , ca aquelles que eraõ tocados da malda-

de da enveja nom podiaó aos outros ouvir allegremente o

aquecimento daquelle feito, ante bufcavaõ caminhos per que

fizeíTcm menos a bondade do feito , ainda que a fim nom po-

diaõ fconder a luz com as trevas. Outrofi em efte anno qui-

fera ElRey fazer humas grandes feftas em Lisboa pêra man-
dar pocr o óleo a feus filhos , e íobrechegaraÔ novas de co-

mo ElRey Daragaó , e ElRey de Navarra , e o Infante

I ii Dom
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;

Dom Henrrique , Irmãos da Rainha Donna Leanor molhe?

deíle Rey , eraô prefos em poder de Phillippe Maria , Du-
que de Millao , e ceíTaraó as feeílas de fe fazer , de guifa

que nunqua fe mais fizerao. E tal ventura houve aquello bom
Rey

,
que [em cinco annos e tantos dias que regnou , fempre

trouxe doo, OutrolI neftes mefmos dias enviarão os Mouros
moradores da mayor parte da Serra de Mejaquice , e os de

Tutuaõ , e os de Benamadem requerer ao Conde que lhes

defle tregoas, e que lhes dariaõ por ello tributo , alliaan-

dolhe logo o que lhe dariaÕ por cada cabeça
,

porque os

leixaíTe laurar , e criar em afeííego , e o Conde lhe deman-
dava o quinto de quanto houveíTcm , e nom fe avierom , e

porém ficarão na imizade primeira.

CAPITULO XVII.

Como Dom Duartefoi correr o campo de Beuamadem
,

e como foi fobre as cazas de Caudil , c das cou-

fas que fez.

COmo a natureza per hum intrinfico defejo fobre todal-

las coufas defeja duração , a qual nom podendo feer em
nós mefmos poUo peccado do primeiro padre , bulcaona os

homens per outros meos de fora , c cita he huma das razoes

que os Phillofophos põem
,
porque os homens tanto amaõ os

filhos. Efte natural defejo tanto he mayor, quanto as pcíFoas

fom mais nobres , e de mais excelicnte geração , ou que

avondaõ em grandeza de corações. Hora vendoíTe o Conde
Dom Pedro chegado a derradeira idade , e vendo aíli aquel-

le filho dcfejofo de o feguir em fuás obras
,
parecialhe que

poftoquc falleceíTe, o leu nome feria vivo em quanto aquel-

le feu filho duraífe , e aíFi havia dello grande prazer, tanto,

que todo feu cuidado nom era em ai , fc nom em lhe aazar

couíiis em que cada vez acrcccntaífe mais feu nome. E fe-

gui-
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guioíTe que no outro anno feguintc que era de cccxjficvj', tjiie

aqucllc Conde tirou de captivo hum Cltfiftaõ , a que per 'al-

cunha chamavaó o Magriço , e vindolhe o outro render gh-
ças por tanto beneficio como lhe fizera em o tirar de capti-

veiro taò afpero e taõ fero , como aquelle em que eftevera ,

lhe veo o Conde a pregimtar por novas daquella terra. Di-

zeme , dixe elle
,
que lugar he aqnelle em que jazias captivo

,

e que percebimento tem lá os Mouros íle nós outros. Eu era ca-

ptivo , dixe aquelle homem , em cafa de hum muy honrraào Mou-
ro antre os [eus

^ V^^ fi chama Bucar Caudil , cujas cafas fao

fohre a Serra , a huma parte do campo de Benamadem, Ejie

Mouro he muito afazendado , e ajji tem humas nobres cafas afor-

tallezadas , e também elle com todollos outros daquella terra

ejlao d''afeJfego como gente fegura , e fem temor. E parecete
,

dixe o Conde
,
que fe gente dos nojfos lá fojfe ,

que fe pode-

riao delles aproveitar. Senhor , dixe o Magriço , hi nom ha mais

que hum pejo , o qual he o Rio que vai per meo do campo
,
po^

rém fe vós lá quiferdes mandar alguém e for vojfa mercê que

eu lá vá
,
por vos fazer Jerviço eu irey lá , e lhes moflrarey o

vao , ca o fei muy bem , e perJemelhante os faberey encaminhar

pêra as cafas daquelle Mouro que vos eu dixe. O Conde fez

logo chamar feu filho, e fallou com elle acerca daquelle fei-

to , e concertarão que todavia fe pofefle cm obra. Eraó en-

tão na Cidade Ruy de Mello
,
que defpois foy Almirante

,

e Diogo da Cunha feu Irmaõ, Comendador que foy da Or-
dem de Chriftus , e Joaõ Dnlboquerque Senhor Dangeja, e

de terra de Figueiredo, e Ruy da Cunha, que defpois foi

Priol de Guimarães , com os quaes o Conde mandou todol-

los moradores da Cidade , e os de fua cafa ,
que tinhaó ca-

vallos. E fallou primeiramente com aquelles Fidalgos , rogan-

doos que lhe prouveíTe ferem aquelle feito com feu filho, os

quaes lhe refponderaõ
,

que erao muito ledos e contentes

tendolho ainda em mercê pollos requerer pêra taes coufas ;

pois erao aquellas que elles alli eítavaó fperando. E alli fi-

carão logo acordados como ao Domingo íeguinte partiíTem
,

por-
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porque parece que aquelle dia achavaó por melhor peia tais

partidas ; o que cremos que feria por entenderem que os

Mouros eftariaô delles defcuidados, porque polia mayor parte

fabem quanto aquelle he de nós guardado fegundo o man-

damento de Deos. E mandou o Conde ccc homens de pee

nas barcas ao Caftello Dalminhacar, a qual fe tomou dalli

em diante em ufo
,
porque a gente de pee podeíTc tomar o

trabalho com menos canfaço. E Dom Duarte partio per ter-

ra com ccx de cavallo , mas quando chegarão ao porro Dal-

minhacar acharão a gente de pee fora das barcas
,
que lhe

foy grande aviamento pêra fc nom fazer detença em fua via-

gem. Alli chamou Dom Duarte o Magriço prcícnte fcus efcui-

tas , e dixelhe. Tií , dixe elle, ajjirtnajle ao Conde meu Senhor
,
qtie

fabias bem ejla terra , e fobre íuapalla"jra fosiios aqriy vindos
,

z^ee bem fe te ajprnias tio que dixejie
,
porque melhor he que

Joportemos ejle pequeno trabalho
,
que outro muito mayor mjjlii-

rado com perigo ou perda nojfa ; e ijlo affirma aqui perante ep-

tes Senhores y e Fidalgos^ e outra boa gente
^
porque per ventu-

ra fe tã errares , meu padre , e eu fejamos fora de culpa. Se-

nhor , dixe o Magriço , eu o que dixe a vojfo padre , ijfo digo

a vós
,
que quando eu de/la terra parti aqui tiaÕ havia nenhum

rumor , e que a gente vivia toda fegura , e que lavrao , e cria-

vaÕ como homens que nom tinhao temor de nenhuma coufa \ e di-

xe ainda mais a voffo padre , e a vós
,
que vos faberey bem mof-

trar o vao do Rio de Benamadem ^ e o caminho pêra as cafas

daquelle Mouro que chamaõ Bucar Caudil. E iflo he o que eti

dixe a voffo padre , e a vós na Cidade , e iJfo digo ainda agora

outra vez. E vós outros , dixe Dom Duarte contra os cfcui-

tas
,
que dizeis a iflo que efie homem diz} Qiie havemos nós de

dizer .^
dixeraõ elles , certo he que a terra, afejfegada flaa^ e

o que o Magriço diz he pêra crer
,
porque o nom pode nenhum

melhor faber que elle que o vio pello olho. Hora , dixe Dom
Duarte , vamos com Deos , e no [eu nome faremos oje muito de

nojfa honrra. E ainda nam era manhíí quando chegarão ao

vaao, o qual o Magriço paíTou primeiro que todos, c tornou

a guiar
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a guiar os outros , c deulhe Deos tam bom aviamento ,
que

em rompendo a alva eraô fobre as cafas de Caudil. E aíH

como aquclle Mouro era o mais honrrado e mais riquo que

havia em aquella terra , e que melhores cafas poíTuya , as

quacs poftoque aíTaz de fortes foíTeni pêra huma chegada

,

elle porém como nobre homem j tanto que ouvio o rumor

dos contrairos foi pofto acavallo , onde fez fazer fuás fumaças
,

polias quaes a gente darredor houve conhecimento de feu tra-

balho. E afll acudirão muito trigofamcnte
,
porque aliem de

fcer homen de fua ley havia muita gente de fua criação , eí

outra a que aproveitava com fuás riquefas , e os noffos qui-

feraô logo efpalharfe pêra roubar e queimar as Aldeãs darre-

dor , mas Dom Duarte conhecendo.o danno que podiaó re-

ceber, mandou que nom andaíTcm fenom muy ordenadamen-

te , e nunqua fe apartaíTem taõ pouquos
,
que fe os Mouros

deflem fobre elles
,

que os achaílcm per tal guifa
,
que fe

podeíTem ter até que lhe o focorro vieíTe , fe lhe foíTe necef-

fario. Apartando certos que rodeaíTcm o gado , e outros que
ficaflem com elle , e outros que foflem queimar as Aldeãs

,

poendo porém primeiro fuás atalayas como homem bem avi-

fado , e tanto que aíll todo teve ordenado , dixe contra

aquelles Fidalgos ; A tni parece que aquelle deveJ^er Bucar Cau-

dil
,

qtie colhe aquella gente pêra fi ,
porque eu fey que aqui nao

ha outro Capitão em ejia terra fe naÕ elle , e nao fe tnove pêra-

nós
,
porque tem a terra afumada , e efpera por mais gente , a

qual fegundo rezaõ lhe nao pode muito tardar, fegundo a gran-

de povoraçaÕ de/Ia Comarca
, fe a vós bem parecer eu diria que

feria muyto melhor
,
que noas fojfemos a elle , ante que lhe mais

gente recrecejfe. Os outros dixerao
,

que feu confelho lhe

parecia muito bom , e que logo foífem dar nos Mouros , e
entaô moverão todos juntamente , levando feu avifamento,
como fcntiaõ que o tempo e o lugar requeria. O Mouro
como os vio dixe contra os feus , Pareceme que ejies dej^

creudos com nojco o querem aver
,
per ventura os chama o juizo

de Deos. E então apertou as rédeas de feu cavallo na maõ

,

e le-
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e levantou fua Azagaya , e fez huma faida dantre os feus
,

e desí voltou a avifar a gente da maneira que houveíTc de

ter, porque a mais delia era de pee. Fós , dixe o Mouro,
mm curees de 'vos ir de rojlo a elles , tnas fempre anday atra-

•vees , e nom firaes fenaÕ os cavallos , ca tanto que ficarem apee

tem nos aviremos com elles , e vede fe poderes conhecer o Ca-

pitão , e a elle fegui principalmente
,

porque morto aqiielle to-

dos os outros fom desbaratados. E dalli firio outra vez o ca-

vallo das fporas , e com muy avivada contenença , e como
homem bem acordado foi dar nos nolTos , e como os de ca-

vallo que os feguiao eraó pouquos , e os de pee com quan-

ta ligeirice tem nom podiaõ aíÉ fazer aquellas voltas que os

de cavallo faziaõ, ficava a milhoria com os Chriílaos. E an-

dando aíli huns e os outros em fuás voltas , foy conhecido o

principal Capitão , efpecialmcnte teve cuidado Dom Duarte

de o conhecer. E aífi o trouve fempre cm olho ataa que o

vio de geito que foy a elle de encontro , e com a lança

lhe deu tal golpe que pêro Mouro trouveíTe boa cota , ou-

velha porém de palTar , e lhe deu huma ferida com que

o Mouro embellecou. E aflí como recolheo a lança , aífi

tornou outra vez a elle de maõ tenente , e accrtouho per

huma abertura que a cota tinha diante , e mcteo a lança

toda nelle , de guifa que ao cair do Mouro nom a pode bem
Dom Duarte tirar , e dentro lhe ficou o ferro com hum tra-

çom da afte no corpo , e cm quanto Dom Duarte pellcjava

com efte, huns, e os outros nom faziao fe naô pellcjar. E
alli matou Álvaro da Cunha, Irmaõ de Ruy de Mello, hum
vallente Mouro de cavallo com o qual fe acertou foo per

loo , e lhe deu hum golpe com a fpada que lhe fendeu a ca-

beça per meo ataa os dentes. E era em aquella Comarca hum
Mouro que era havido antre os outros por hum homem de

grande faber, e aílí recorriaõ a elle de muitas partes a ouvir

fua fcicncia , e efte quando ouvio como os Chriftaos eraõ

entrados em fua terra , como homem nobre tomou fuás ar-

mas , e fayo fora de fua cafa , o qual foy feguido de dez

raan-
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mancebos fcus Difcipulos , e alTi como fe esforçarão antre

os de fua naçom a querer aprender fciencia, per que (*).

( Do CAPITULO XXL
)

ãnqui em quanto durar ejle tempo que he levante \ ca naõ po-

de jer
,
que algum navio nom atravejfe. EJJa he minha vontade

,

diíle Dom Duarte. E na noite feguinte ouverom confelho

de rodar o mar
,
pêra haverem mais certo fentido de qualquer

coufa que paíTaíTe , e tornoufle ao outro dia a lançar naquel-

le mefmo lugar , onde ante jouverom ; mas fendo a noite

terceira pouco mais que meada, houverom fentido de huma
fufta que fahia de Gibaltar para Tanger , carregada de rou-

pa feita , aíll de feda como de lã , e aílí outra muita e grof-

fa mercadoria. E tanto que houverom fentido delia affi vo-

garom rijamente ao feu contralto , e aíli como chegarom a

ella aííi enviftirom logo per proa. Os Mouros que nom vi-

nha6 alongados daquella fperança , forom muy preftes abordo
,

e comcçarom de fe defender com aíTaz ardideza , onde feri-

rom do/c Chriftaos , e morrerom fete Mouros , e emfim foi

a fufta filhada com os outros Mouros que ficarom
,
que erom

XXV , c affi fc tornou com aquella pefcaria em coufa mais
provcitofa , e honrrada.

(*) Aqui ha falta no Original até parte do Capitulo XXI.

Tom. IIL K GA-
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CAPITULO XXII.

Como Dom Duarte foi a TutuaÕ , e como fe apode-

roti delle.

EM efte anno que era do nafcimento de Chrifto de mil

e quatrocentos trinta e féis , ordenou ElRey Dom Edu-
arte de enviar feus Irmãos os Infantes Dom Henrrique , e

Dom Fernando, e o Conde Darrayolos, íobre a Cidade de

Tanger. As quaes novas fabidas pello Conde Dom Pedro
mandou logo a eftes regnos perceber toda fua gente , fcre-

vendo a ElRey » Que fe oíTrecia de fervir em aquella guer-

» ra com quatrocentos homens acavallo , e mil homens de

» pee , c befteiros , efcrevcndolhe que efta era huma das

y> grandes mercês que lhe Deos podia fazer , avelo de fervir

» ante a fim de feus dias em coufa ordenada per elle. Ca
» todos ferviços tinha que fezera mais a feu padre

,
que a

» elle
,
pois em feu tempo e per feu mandado os fazia ; mas

•» que aquelle entendia que pertencia a elle
,
pois já nao ti-

» nha outro fupcrior fe nom Deos , o qual elle de fua mo-
» cidade defejara fervir. » ElRey folgou muito com aquelle

oíFerecimento , e diífe » Que lho agradecia muito, ca nom
)) menos conhecia delle do que fuás pallavras moftravaô

;
pêro

)) que por quanto elle bem fahia como o Conde era já carre-

y, gado de dores, e de si a idade que lhe acarretava mais fra-

» queza
,
que lhe prazia que elle ficafle na Cidade , e a guar-

» daífe como fempre fezera , e que Dom Duarte feu filho fof-

» fe com feus Irmãos, e levafle a bandeira em feu logo pois

» era feu Alferes. » O Conde todavia aperfiava que queria ir

,

ataa que lhe ElRey efcreveo determinadamente » Que lhe nom
» prazia ; ca fabia que eraõ trabalhos de guerra , dos quaes fe

» elle nom havia defcufar fe lá foíTe fegundo feu bom cora-

* çaó
,
que o nom queria perder ainda que foubefíe que per

» fua
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» Tua ida havia de cobrara Cidade.» O Conde vendo a von-

tade DelRcy aperfiou mais em lho requerer, pcro houve dei-

lo grande defprazer; ca como lhe já a vida desfalecia , tanto

fe a vontade mais esforçava a fazer aquello que fempre fe-

zera, ca fegundo diz o Philofopho , fempre o defejo he da

coufa que mais desfalece. Alguns dos feus teverom
,

que

cite fora o principal azo de fua morre. O que foi como he

na morte de todoUos homens, que fempre lhe achaò achaque-;

ComeçoulTe o outro anno que era de ccccxxxvij , e a gente

que era ordenada pêra paíTar a T.mger começou de fe ir a

Cepta , e principalmente aquella que o Conde tinha em ef-

tcs regnos , aíTi criados como outros que vcviaõ com elle, e

em tanto que já no começo de Julho eraó na Cidade paflante

de D de cavallo , afora gente de pee. O Conde quanto mais

conhecia feu fallecimento , tanto defejava mais meter aquel-

le filho avante
,

porque de íeu nom lhe podia leixar tanto

per que viveíTe, cortio elle conhecia que feu grande mereci-

mento requeria. E hum dia o fez chamar em fua camará , e

com as lagrimas nos olhos lhe diíTe , FilJ?o
^
porque a Deos ajji

prouve que tu nom honvejfes o que eu tenho de minha herança

patrimonial , e tao piuqito daquello que ey per mercê DelRey

meu Senhor que faÕ hos bens da Coroa do Regno
j

qiteria que

houvejfes a minha herança da honrra , e do vallor , também da

minha parte como daquelles donde eu venho , affi do fangue dos

Senh.res e Fidalgos de Pcrtugal ^ como deCaJlella, caa fe pf-

ta teveres nom te falecera em que vivas
,
porque os beens dct

f rtuna afinha fe ganhão quando Je os homens defpoem aos tra-

balhos , cada huns em fua maneira. E louvo em muito Deos
j

porque vejo finaes em ti per que a minha alma iraa folgada def-

temunío^ quan lo a Deos prouver de me eu delle partir
^
por lei-

xar em elle quem f?ie faça nembrar ante a prefença dos vivos :

e praza ds altas virtudes do Ceo que te encaminhem como faças

Jempre feu feVviço , e te guife como hajas honrra em efle mun-

do , e bemaventurança no outro , e te dé filhos de benção
,
que

te pareçao defpois de teus dias , e que fiquem em teu lugar. E
K ii prin-



^8 Chronica 1

principahnettte te encomendo que fempre fejas temente a Deof ,

e qtie guardes Jeus mandamentos
,

porque fempre andes em fua

graça. Hora filho os Infantes hao de paJJ^ar a efia Cidade em

ejle verão , aqui he jd boa peça de gente ajji de cavallo como

de pee ,
pareceme que ferd bem ante que elles venhaÕ que tufa-

das alguma couja per ti
,
per que mereças alguma honrra e lou-

vor. Oí meus dias fom jd poucos , ca me Jento cala dia pej^-rar
,

ca pojloque o de fora nom mojtre dentro he muito mais
;
poderá

Jer que cobrando os Infantes a Cidade de Tanger
,
que te encar-

regaram delia y ou dejla Cidade per meufallecimento. Aqui dar-

redor nom ha coiifa pêra commetter fenom a Villa de Ttittiao
,

'vai f bre elle , e creo que o tomaras e poeras em elle alguma

gente que o defenda ataa que os hífantes venhaÕ , ou deftruiras ;

ca de quiilqtier delias que faças , de todo te vem honrra. Dom
DuarLw beijou muitas vezes as mãos a feu padre chorando

muito com as pallavras que lhe dizia, aíll por entender que

lhe proccdiao do grande amor que lhe tinha, como por co-

nhecer que fua vida era breve. E porém comprio logo feu

mandado , e tez prcftes a gente que havia de levar. E em
dia de Corpo de Dcos aa noite partio da Cidade com a gen-

te de cavallo
,
porque a de pee mandou que foíTe nas fuílas

c barcas ataa o porto Dalminhacar. E andarom aíli os da

terra ataa que chegarom aaquelle porto , onde a gente de pee

havia de fair, a qual já ftava preftes acerca do porto fperan-

do a vinda daquclle que os havia de mandar. Chegou Dom
Duarte, e fez logf> fair todos , e metendo as guias diante

ordenou como feguiflcm íua viagem. Mas os Mouros haven-

do já fama da paíTagem dos Infantes, e como a gente ja co-

meçava de paliar, nom fe cfquecerom do que lhe podia acon-

tecer , e traziaõ fempre fuás efcuitas contra a parte de Ce-

pta , cfpccialmente acodirao íempre fobre aquelle porto Dal-

minhacar
,

porque bem fabiao que alli haviao todos d'acu-

dir. E como naquella noite fentirao as barcas no porto , e

aíIi o rumor da gente, bem conhecerom a fim de fua vinda,

e a primeira coufa que fezerom forom a Tutuaó a avilar os

frou-
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fronteiros , leixando porém dous pêra fe certcficarem melhor.

E como Dom Duarte chegou, e elles fentiraõ a foma da gen-

te , acabarão de crer que todo o feito era fobre aquella fuá

Villa , c alli fe trigarom muito mais pcra avifar os frontei-

ros ; ca outra gente nom havia já hi , ca tanto qtie foraô cer-

tos da palfagcm dos Infantes , fe partirem do lugar toman-

do eíTe prove fato que tinhaó, efpalharomfe pêra eífa ferra.

Mas fe os moradores teverom temor d'eftar no lugar , nem os

fronteiros nom quiferora fer mais ardidos que elles , ca tan-

to que os dous de pee chegarom com a certidom da gente

que era, aíli tomarom iífo de que fe mais doyaó , e ou o
mctiaõ per eíTes matos , ou o levavaô ante 11 , e partiromfe

do lugar deixando dous homens dentro que fechaífam as por-

tas , e também pêra lhe fazer fmal , fe per ventura os Chrif-

tãos nom foífem fobre aquelle lugar. Chegou Dom Duarte

acerca da Villa, e os dous Mouros lançaramfe per cordas fo-

ra do muro , leixando as portas fechadas , e os noíTos como
chegarom huns a quebrar aqucllas çarraduras , e outros apoer

eícadas de mao fobre os muros , c como nom tinhaõ con-

trairo ligeiramente cobrarão o que queriaô , e tanto que fe

viraõ dentro comcçirom de deftroir as cafas , e portas , e ef-

fas outras coufas que nom eraó pêra elles levar, e que aos

ítlouros aodiante poderia aproveitar. E vendo Dom Duarte

como nom tinha hi açaimo pêra ter affi aquella fortalleza

,

houve acordo com eíTes Fidalgos de mandar derribar os por-

tacs, e deftroir todo o ai que podcíTcm , e que fe tornaífcni

pêra a Cidade, como de feito fezerom. E alli mandou Dom
Duarte a feu primo Dom Fernando de Menezes que alli era,

que apartaífe duzentos de cavallo , e que fe foífe pello cam-

po afundo
,

porque fe alguém de Benamade acodiííe
,

que
os empachafle , e ellc com a outra gente encaminhou pêra

o porco , e defpois que o leixou guardado foiífe ao mar

,

onde ficavom as fuftas , e efteve ataa que embarcou a gente

de pee , e desí efperou Dom Fernando. E como quer que
fe os Mouros juntaíTem pellas ferras, taô atimorizados cftavao

já
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já dos dannos que cada hum dia recebiaõ
,
que naô oufarom

decer a fundo : e a noíTa gente fem nenhum contrairp fe tor-

nou pêra a Cidade.

CAPITULO XXIII.

Como "Dom Duarte foi com os Infantes a Tanger , e

como o Conde Dom Pedro acabou feus dias.

AViou ElRey fua frota a mais em breve que pode , e

mandou fcus Irmãos no mes d'Agofto daquella era de

ccccxxxvij , aíli como fe melhor pode achar nas outras Chro-
nicas do Regno. A gente toda foy defembarcar a Cepta. O
Conde Dom Pedro era já cada vez mais enfermo

,
pêro man-

dou feu filho com a bandeira DelRey acompanhado de mui-

ta e nobre gente, pêro nom pode Dom Duarte daquella via-

gem fazer o que defejava
,

porque poucos dias defpois da

chegada dos Infantes ao cerco de Tanger , fe acoutou a dor

no Conde tanto
, per que conheceo em fi finaes de fallicimen-

to , e dlífe a Dona Leanor fua filha que lhe encomendava
que logo fizeflc vir feu filho

,
pcra o ver ante que fe defte

mundo partiíTe. E Donna Leanor fez logo armar duas galeo-

tas , e elcreveo a feu Irmaõ que em todo cafo partifle logo,

ca entendia que a vida de feu padre era breve , e que de-

fejava de o ver ante que morrefle. Dous nojos grandes lobre-

vierao a Dom Duarte com efte recado , hum das novas de feu

padre cuja vontade em todo cafo havia de feguir
,

quanto

mais efperando que foífe a derradeira, e o fcgundo azo de

nom eftar naquelle cerco que era coufa que elle tanto defe-

java
;
pêro houve de ir todavia , e quando chegou a Cepta

O Conde eftava pêra fe finar, peroo quiz Dcos que houvef-

fe ainda algum efpaço de vida pêra fallar com feu filho , e

partio com elle defíe movei que tinha lançandolhe muitas

vezes a benção , e desí çarrou feu teftamcnto , e recebeo

os
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os Sanílos Sacramentos com grande arrependimento de fcus

peccados , fatisfazendo todo o que a fua nemb rança pode vir

que a fua confciencia podcíTc trazer algum trabalho , e alli

deu a alma nas maõs de Deos.

CAPITULO XXIV.

Como Je Dom Duarte partia de Cepta , e como trouxe

fua Irmã aa Vis a ElRey , e do que lhe aquelle

Princepe fez.

ESteverom os Infantes fobre a Cidade de Tanger ataa que

ElRey de Fez com feiscentos e oitenta mil homens de
pee e de cavallo veo fobre elles , e que houveraó fuás pel-

lejas , e a fim fe partirão pcra Cepta , como na Chronica

do Regno he contheudo, e Dom Duarte e fua Irmãa efteve-

raõ em Cepta ataa que fe o outro anno meou que fe vierom

pêra o Regno, fendo já o Conde Dom Fernando Capitão da
Cidade. Aquelle Rey era em Avys , huma Villa que he ca-

beça do Meftrado , onde os ElRey recebeo muy graciofamen-

tc , e com grande gafalhado. E quando fallou com Dom
Duarte , e o vio homem feíudo e entendido fezeo do fea

confelho, e ainda aaquellc tempo fe nom dava tal nome fe

nom a homens que foíTem conhecidos pêra ello , aflí per fi fó

como per linhagem. E como no Regno aquelle tempo foífem

coufas grandes pêra dar remédio, eípecialmente o livramen-

to do Infante Dom Fernando que ficara em Arefens polia

Cidade de Cepta em poder de Çalabençala ; a mcude falla-

va ElRey com Dom Duarte , e alem das coufas neceíTarias

pêra preguntar , elle lhe movia outras de fi mefmo a fim de
o melhor conhecer. E quando vio feu fifo , e entender como
era fao nom fomente pêra homem de taõ poucos annos, mas
ainda que fora pofto no derradeiro grão em que a idade tem
fua madureza, ficou muito efpantado em fi mefmo, e nom

fe
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fe pode ter que o nom dixeíTe de praça , cftando hi os In-

fantes Dom Pedro, e Dom Joaò, e o Conde Darayolos , e

alH outros muitos Senhores , e Fidalgos do Regno. Oo Dom
Duarte , dixe aquellc Rcy , lançando os olhos em cUe , e

quali fofpirando , Deos perdoe a quem me de vós dixe muito

ao contrairá , do que eu em vós vejo , e nom fe haja por fem
peccado ^ ca fe me dixera o que em vós ha , eu vos nom tolhera

aqnello que a vós muy direitamente pertencia ; ca fe nom fora

acerca de vós engastado como fui , eu nem tirara a vós a Capi'

tania de Cepta polia dar a meu filho '. por agora nom pode mais

fer, mas fe me Deos dá vida eu vos galardoarey vojfos grandes

merecimentos , como fua grandeza requere. E por agora vos con-

tentay de ferdes meu Alferez moor , e vos dou o Caflello de Be-

ja com fuás retidas como voffo padre tinha. E ajfiporferdes meu

confelheiro como pollo outro ojficio Dalferez que ten.es , andarees

fempre acerca de mi , e qualquer coufa boa que vagar , vós fede

bem certo que eu me nembrarey de vós. E porque aqui efiá he-

ra Donna Ifabel de Mello , molher que foi de JoaÕ Rodriguez

Coutinho ,
que he Donna de tal linhagem , co?i!o creo que vósfa-

bees , e que tem affaz de boa herança , a mim praz de a cafar

comvofco. Como de feito fez , e lhe afentou fua moradia e

tença com que podeíFe viver.

CAPITULO XXV.

Como fe aquelJe Rey finou defie mundo , e doutras mui-

tas coufas que fe feguirom no Regno.

LOgo naquefte mcfmo anno em nove dias de Setembro
,

chegando aquelle Rey a Tomar
,
que he huma Villa em

que eftáo Convento da Ordem de Chriílus ,
adoecco de

grande febre, com a qual nao durou mais de xij dias , ou

xiij , e finoufe alli huma terça feira amanhecente aa quarta;

em que fe acabarão nove dias de Setembro , c fe começarão

os
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os dez. Foi fua morte muito fentida , aliem' do ainor que lhe

rodos haviaõ , ca era Rey muito humano, e de nobre e boa

condição , e que muito delcjava fazer bem ao ícu povo. K
o principal azo de fua morre , fegundo o entender quaíi de

todos , foi grande nojo que tomou porque fe lhe naó azou

o feito daquella armada como elle defcjava , eípecialm.eute

porque a fez contra o confclho d'alguns efpeciàes do Regno,
e a iílo fe ajuntou que ainda que elle muito virtuofo foíTe ,

nom abaftava porém tanto na fortaleza como convinha pêra

fua tamanha dignidade , e fobre todo porque lhe diziaõ que
fe regera em ello per requerimento da Rainha , o qual fe-

gundo tinhaô muitos daquelle tempo fora o principal azo da
fua armaçom. Ifto porém craô coufas que fe fallavaó antre 03

vulgares, c ainda antre outros mayores. E qual foífe a firr»

de aqucUa Rainha a ifto alli requerer, e affi das outras cou-

fas que dcfto dependerom , fique o fabér áquelle que fomen-

te pêra fi guardou o jui/o das coufas efcondidas. Per falle-

cimento defte Princepe foi feu filho o Infante Dom Affon-.

ço alevantado por Rey naquella mefma Villa , logo a quin-

ta feira feguintc. O Infante Dom Pedro feu tio era alli
,

que era hum dos Princepes do mundo que mais fabia das ce-

rimonias que a taes cafos pertenciaõ, porque aalem de feu
grande e natural íaber, eftudara nas artes liberaese andara fo-

ra dcftes Regnos per a principal parte da Chriftandade
, e

fe vio com aqucllas duas Sanílas tiaras
,
per que a Deos prou-

ve que o mundo toífe regido c governado, per exemplo da-
quelles dous cutelos que Sao Pedro aprefentou naquella fan-

fta cea , onde lhe noílb Senhor dilTe
,

que aífaz alli havia :

e afli em cafa daqucftes como de todc^los outros Príncipes

per onde andou foi havido por Principe de grande faber , e
aífi recebeo delles muita honrra , o qual tomou efpecial cui-

dado defte alevantamento DelRey feu Sobrinho. Seguiramfe
defpois grandes devifocs no Regno por caufa do regimento,
e ifto porque ElRey finado leixara o encargo de todo aa

Rainha fua molher , o que parecco quafi.a todos contrairo

Tom. IIL L aa
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aa boa razaõ , ÍT. que hum tal regno , e em que aaquelle

tempo taes três Princepes haviaô
,
quomo eram os Infantes

Dom Pedro, e Dom Henrrique , e DomJoaÕ, houvelTem de
fer regidos per molher , dado que virtuofa foíTe , fczerom

fobre ello cortes em Torres Novas , onde foy grande devi^

faõ
,

porque o povo de todo nom queria confentir na von-

tade do Rey finado
,
quanto era a parte do regimento , e os

Fidalgos requeriaô o contrairo , com os quaes era o Conde,

de Barcellos , filho baftardo DelRey Dom Joam. E finalmen-

te foi acordado que a Rainha foíTe tutor, e curador dos fi-^

lhos , e que o Infante Dom Pedro tcveíTe cargo da dcfca-

fom dos Regnos , e o Conde Darrayolos da Juftiça e de
todo o ai que pertencefle ao Regimento do Regno , e a Rai-

nha fomente o mandaíTe , e aíli foi todo comprido hum an-

no , nom fem murmuração e efcandalos dantre huns , e os ou-

tros. E com ifto fe ajuntava odeo
,
que diziaõ que a Rainha

tinha âo Infante Dom Pedro, aífi por azo da devifaõ que já

fora antre ElRey Dom Fernando Daragaó , c o Conde Dor-
gel padre da molher do dito Infante Dom Pedro , o qual

diziaô que era herdeiro do Regno per direita fuceflaõ , e

de fi por outras coufas que fe paíTarom em vida DelRey
Duarte antre aquella Rainha , e o Infante. E finalmente def-

pois no anno feguinte foraó feitas outras cortes , em que o

regimento foi inteiramente dado ao Infante Dom Pedro; de

que a Rainha , e aquelles que feguiaô fua tcnçaô ficarão eí-

candalizados efpecialmente ElRey de Navarra , e o Infante

Dom Henrrique feus Irmãos
,
que áquelle tempo profperavom

em Caftella
,

pelio qual o Infante Dom Pedro houve por

bom confelho de fe liar com alguns feus contrairos
,
que eraô

grandes , e poderofos em aquelles Regnos , efpecialmente

com o Condeftabre Álvaro de Luna , e com Dom Goterre

de Soutomayor
,
porque eftcs eraõ os mayores dous contrai-

ros que os Irmãos da Rainha tinhaõ em Caftella , os quaes

com a ajuda do Infante Dom Pedro obrarom tanto
,
que lan-

çarom aquelles Princepes fora daquelles Regnos , onde hum
dei-
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dclles foi morto , e o outro nunca mais houve poíTe de mui-

tas terras que em Caftella tinha
,
poftoque defpois houveílc

os Regnos Daragaõ e de Sicilia per failecimento DelRey
Dom AíFonfo feu Irmão , nos quaes viveo alTaz trabalhofa-

mente , fegundo todas eftas couías fom conteudas em outros

livros afli do noíTo Regno como dos alheos.

CAPITULO XXVI.

Como Dom Duarte entrou èm os Regjws de QaJIelJà

com gentes per jnandado DelRey de Portugal ,

e do que lá feZi

REgendo aíli o Infante Dom Pedro como temos contado j

havendo já dous annos que regia, eraô nos Regnos de
Caílella grandes revoltas antre os filhos DelRcy Dom Fer-

nando , e o Gondeftabre Álvaro de Luna , o qual houvera

aíll a vontade DclRey
,
que naÓ podia fazer coufa em que

aquelle Conde houveííe defprazer , herdandoo cm feus Re-
gnos em tantas fortallezas e terras

,
per que dava aas gentes

mais caufa de fe maravilharem que de fallar , e era efte

Conde homem de grande faber millurado com malícia e pou-

co temor de Deos
,
pello qual fez tanto com aquelle Rey,

que fez matar e deftruir grandes homens de feus Regnos , ef-

pecialmente fez haver em ódio aaquelles filhos DelRey Dom
Fernando. E como muytos grandes do Regno viíTem a ten-

ção do Condeftabre , e conheceflem que toda era fundada em
trazer fujugado feu Rey ^ e mandar os grandes Senhores, e

povos de feus Regnos , defamavaôno muito
;
pollo qual trau-

taraô como os filhos DelRey Dom Fernando tornaífem em
Caftella , e houveíTem ElRey em feu poder , lançando o Con-
deftabre fora da Corte. E por quanto o mcftre Dalcantara

era. em grande ódio daquelles Princepes
,
porque tomara aquel-

le meftrado a hum feu tio delle mefmo per engano , e pren-

L ii de-
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dera o Infante Dom Pedro feu Irmaô , daquelles fentio eí-

le que lhe convinha ajuntarfe com o Condcílabre
,
per que

ambos podeíTem achar melhor remédio que hum foo. Ca
pois ambos jaziaô de huma doença, a ambos a cura devia

íer igual, e desí buícaraô Teus remédios como homens cheos

de grande fabor meílurado com malicia , mas o principal foi

o do Infante Dom Pedro, que foi grande azo de feu folli-

mento , ainda que ao diante o agradecimento nom corref-

ponde com o beneficio. E feguioíTe que fendo aquelles Prin-

cepes tornados em Caftella , e apoderados DclRcy , e do

mando de fcus Regnos , mandarão a Dom Joaõ de Souto-

mayor , a que Dom Goterre defapoderara do Senhorio
,
que

foíle guerrear as terras daquclle mcítrado dandolhe gentes e

dinheiro com que o podcíTe tazer , cfpicialmente principal

authoridade pêra fe apoderar de muitas Villas e Caftellos

que o Infante Dom Anrrique tinha naquella Comarca , as

<5uaes fom do meftrado de Santiago , cujo fenhorio e gover-

nança aquelle Infante entaô polTuya , a qual houvera em tem-

po que ElRey Dom Fernando feu padre regia os Regnos
de Caftella. Dom Goterre vendo a tençaó de feus contrai-

ros , e como naõ tinha melhor partido que defenderfe , ha-

vendo grande fperançana ajuda do Infante Dom Pedro, cren-

do que nom tanto por aproveitara elle, como por mayor fe-

gurança de íi mefmo lhe nom denegaria a ajuda quando lhe

neceífaria folTe ; açaimou muy bem luas fortalezas , ca conhe-

cia bem os feitos de Caílella , e que aquelles- dous Prince-

pes Irmãos nom fe poderiao aíli occupar em cercar Villas , e

Caftellos que lhe doutra parte nom vieíTe muito mayor per-

da ,
pêro ficavaolhe duas fortalezas a que nom podia per li

prover com o mantimento que lhe era necelTario, por ferem

dentro na terra do meftrado de Santiago , onde feus contrai-

ros eftavaó , huma fe chama Magazela , e outra Bcmquercn-

ça. E porém fe recorreo ao Infante Dom Pedro como a Re-
gedor do Regno que lhe dcíTe pêra ello ajuda, mas aquel-

le Infante era homem de grande prudência, e nom quis per

.. ^i fiaca-
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íi acabnr aqucllc feito , ante ajuntou em Covilhã o Infante

Dom Henriiquc , e o Infante Dom Joaõ feus Irmãos, € os

Condes , c quaíi todollos principaes do confelho, antrc os

quaes fez propoero requerimento do meftre, querendo laber

delles fe lhe parecia bem de lhe dar aquelia ajuda que re-

queria. E finalmente foi acordado per todos que nom devia'

de meter gentes armadas em aquclics Regnos fcm authori-

di.de DelRey de Caftclla, per que feria contra os trautos daS

pazes. A qual repofta dada ao meftre , como quer que El-

Rey andava cm poder de feus contrairos , ellc achou quem'

lhe falaíTc e houveíTe delle cartas íignadas e íelladas, per que
rogava ao Infante Dom Pedro como a tutor que entaó era

DelRey feu Sobrinho e aos outros Infantes, que dcíTem qual-

quer ajuda ao meftre que elle roquercíTe , metendo gentes enl

íeuj regnos com armas , e fem elL.s como necclFario foíFe
;

ca elle aíll o havia por feu ferviço
,
porque «He era fora de

fua própria liberdade , e nom o podia per fi defender : pof

cuja ra/ao o Infante Dom Pedro logo mandou fazer prefteS

dous mil homens de cavallo de pce com quatro Capitães , IT.

Gonçallo Rodriguez de Souza, e Martim de-Tavora, e ou-

tro Gonçalo Rodriguez de Souza , Commendador que então

era de Dornes , e Lopo Dalmeida
,
que ao defpois foi Vea-J

dor da fazenda , e por principal Cipitaõ de todos foi Dorrt-

Duarte; o qual foi bem avifado do regente qiie compriíTe o
que lhe o meftre requerera com a melhor temperança ques

podefle , ca conhecia aquelle meftre por homem aftuciofo ^

e receava commcter outra novidade. Dom Duarte entendeo

bem a vontade do Regente , e cremos que lhe nom compria

mayor avifamento que feu próprio entender, e foife ao lu-

gar do eftremo, onde fe a gente havia d'aiuntar com cento C

XX efcudeiros feus , bem encavalgados e armados , e cc ho-
mens de pee , e beftciros; e levou aquclles dous mil homens
naquclla ordenança, que elle fentio que compria, tendo ma-
neira que nis terras e lugares que ftavaó por ElRey de Caf-

tclla nom fe fazia nenhuma tomadia per força , mas a conten*

ta-
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tamento de feus donos haviaó as coufas neceíTarias ^ e nas

contrairás fe havia como em terras de imigos. E como quer

que aquellas Comarcas eftavaó alTaz acompanhadas de fron-

teiros do Infante Dom Henrrique Daragom , nom oufou al-

gum dcUes de contrariar a pallagem de Dom Duarte j fo-

mente hum que fe chamava Dom Diogo Henrriqucs , o qual

tinha huma fortaleza que fe chama Montanches que he da-

quelle meftrado de Santiago , efte fomente filhou atrevimen-

to de querer ir ter o caminho aos Portuguefes : e Dom Duar-

te levava fempre fuás efpias diante, pellas quaes foi avifado

do que Dom Diego queria commetter , e levou aíll fuás gen-

tes concertadas e poftas em ordenança
,
que o danno que Dom

Diego quifera fazer fe tornou a elle mefmo , e foy desba-

ratado , e alguns dos feus feridos e prefos do que elle efca-

pou per grande aventura. Som aquellas fortalezas do meftre

Dalcantara acerca de Sanfta Maria da Augua de Lupe xxxv

legoas per Caftella , as quaes foraõ açaimadas de quantos

mantimentos o meftre em ellas quis meter, acercadas quaes

eftá huma Villa que fe eh ima Calamea que he daquelle mef-

mo meftrado , a quil fe levantara contra elle , e cftava por

feus contrairos. Senhor , dixe aquelle meftre contra Dom Duar-

te , e/ia Filia he minha y e levantoufe contra mym
;
pois aqui ej-

tamis eu queria qtie vós me fizejfeis tanta graça que fna aju-

dajfeis a tomar
,
porque outros nenhuns meus lugares nom hou-

vejfem oiifio de fazer femelhante , ca jd viftes a vjntade Del-

Rey meu Senhor. Paflaraó eftas e outras muitas razoes antre

o meftre e Dom Duarte fobre o tomamento daquclla Villa
,

e acordarom que todavia a Villa folfe combatida e filhada,

ca o menos feria doefto pois foraó pêra lhe dar ajuda Icixa-

remna aíli , e ordenou Dom Duarte como hum arravalde que

aquella Villa tem
,
que era abarreirado , e com foífas darre-

dor , foíFe logo filhado; como de feiro foi, ea gente fe co-

Iheo aa fjrtjlleza , a qual naquella mefma noite foi comba-

tida tantas vezes c per tal força , atte que os de dentro hou-

veraò por feu proveito de fe darem, eftando já Dom Duarte

com
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com os noíTos dentro cm huma das cercas. E foi aquella VU-
la de todo roubada, e deftroida , c bem quilera o meftre ten-

tar cm outras coufas em dano de fcus contrairás , as. quaes

Dom Duarte conheceo que nao eraó neceflarias , nem devidas

de fe fazer , e nom quis dar lugar que fe fizeíTem ; de que

aquelle meftre ficou defcontentc
,
porque nom entendia tan-

to no que os outros deviaõ, como no que a elle bem pare-

cia que vinha , hora foíTe neceíTario , ou voluntário.

CAPITULO XXVII.

Como Dom Duarte foi pedir a ElRey de Cajlella que

o lelxaffe eftar na frontaria de Grada pêra guer-

rear aos Mouros , e como o ElRey fez do feu-

confelho j e da terra que lhe pos.

QUali dez annos efteve o Regno de Portugal fob a obe-

diência do Infante Dom Pedro , havendo antre huns ,

e os outros vontades odiofas fem rompimento
,
porque ,

afora os Irmãos da Rainha Donna Leanor , o Regente nom
tinha de quem tomar grande receo , e aífi era todo feu cui-

dado bufcar maneira como os fizeíTe lançar fora daquelles Re-
gno5 , enfraquentando feu poder o mais que podeflc. E por el-

lo mandou as gentes defte Regno a Caftella aa parte Dan-
daluzia juntamente com os Meftres Dalcantara , e de Cala-

trava , e com o Conde de Neura , e cora o pendaô de Se-

vilha j e foram fobre

{Do CAPITULO XXXIIL )

branco fo ficado fobre fua lança , cercado daquelles que o ha-
viaõ d' ajudar, e ElRey em feu batel acompanhado daquelles

Prin-
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Princepes e Senhores. E defpois que deu livramento aaqiiclla?

coufas que logo compriao fcr aviadas , mandou ao Capitão

que fczeíTe calar agente. Hora ^ dixe elle, Dom Duarte ami-

go , eti tenho tempo pêra partir as coufas qiie ficao por acabar

acerca daqiiello que a vós he necejfario pêra me Jervir , eu as

defpacharey em Cepta , e vós penfae no que entenderdes
,

que

aalem de minha lembrança fera compridouro , e ejcrevemo jun-

tamente com todo o ai que fcniaes que feja voffa prol ^ e eu vos

enviarey o de/pacho de todo o mais em breve que eu poder. E
ey por efcifado defpender palavras em vos avifar nem prometer

^

porque fei bem
, fegundo vojfo grande entender , e o que de mim

tempo ha tendes conhecido
,
que vos nao ha de pajfar pollo co-

nhecimento o grande carrego que vos leixo , o qual tanto he

tnayor
,
quanto mais minha honrrói efld encojíada fobre elle , e nao

fómeiite a minha , mas de todo meu Regno pefa fobre voffo cui-

dado. Eu efpero em Deos
^
Jegundo o que de vós conheço

,
que

'vojfos ferviçosferao taes
,
per que mereçaes grandes galardoes ,

afl pêra vós como pêra aquelles que de vós defcenderem. A gen-

te que vos aqui leixo he aquella que a mim ptarece que deve

àbafiar pêra defenfaÓ defia Villa., a qual eu efcelhi antre aquel'

les que me nefla vinda ferviraó por dignos de tal encargo , efei

que fom taes que vos ajudarom como meus verdadeins criados
y

e vaffallos ; a vósfique de os mandar naquello que fentirdes ,
que

a meu ferviço e honrra compre , ca eu bem fey que per elles nom

ha de ficar de vos obedecer , ca fe algum o contrairo fizeffe , a

pena que por cllo de mi receheffe feria ajfaz de grande enxem-

plo pêra todollos outros. E certamente que quanto eu mais co-

nheço de vojfa virtude , tanto me parto com menos cui.'ado. Nem-
hrame que ouvi como voffo padre com tantafortaleza de coração

fe esforçou a requerer a Capitania de Cepta , coifa cm tal tem-

po tao duvidofa , e que taes , e tao provados Cavalleiros refii-

faraS aceptar
^
quando lheper ElRey Dom JoaÕ meu avô foi com-

metido que o ferviffem naquelle feito , e como tao grandemente

foi guardada e defefa per elle , fendo cercado per mar , e per

terra de tantos milhares de contrairás , onde nunca
,

fegtmdo
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juizo daquelles , em feii coração coube fonibra de temor , ante ,

fegimdo he fama comum
,

quanto os perigos e trabalhos erao

majores , tanto a todos parecia que Jua cara era chea de mayor

esforço , no qual aaquelles que o haviao d^ajudar parecia que

trabalhavaÕ feguros. Cavalleiro certamente grande , e digno de

muita honrra foi vojfo padre , o qual he hoje muy nomeado , nom

fomente antre nós outros de fiia natureza , mas quafiper todaJ-

las partes do mundo , e nom fomente ainda antre os Chrijlaos
,

mas antre os Mouros , mais pollos grandes danos e perdas que

tem recebidas que pelo contrairo ; ca tmtos daquelles nobres ma*

rins fom falecidos per morte nas grandes batalhas , e pellejas
,

que com os nojfos houveram
,

que pêra fempre durará a memo-

ria antre elles. Ora quem efperará de vós que fois hum foo fi-

lho barão daquelle tao excellente Cavalleiro , cuja virtude foi

taÕ provada , e tao conhecida , e que taÕ rezente he oje antre

nós
, Je nom que haja de feguir as pegadas daquelle que o ge^

rou
,

quanto mais a quem for tao notório como he a mi , e a
meus naturaes , como vós em grande parte daquellas coufas fof-

tes partecipador , afora outras muy notaves , e mui grandes que

per vós mefmo acaba/les. E fe vós em fendo em tao nova idade

fojles pêra governar e defender a Cidade de Cepta
,

quando 9

Conde voJfo paire foy a Portugal ^ onde fomente vos nom conten-

tajies defender o corpo da Cidade , mas ainda correfles a terra

de vojfos contrairás , e lhe tomajles per força fuás coufas , ma-
tando e prendendo em elles como em coufa vencida. E quando

aquelle grande , e atrevido Mouro , a que chamavao Marzoco ,

fe atreveo de vir fobre a Cidade, avendo grande feit^a
,
que por

voffa idade fcr pouca elle averia de vós a viBoria , alargandojfe

tanto per fuás efperancas que fe achava em ft mefmo Senhor da
Cidade , vós o defiroijles e matajles , nom certamente

, fegunda

vojos poucos ânuos requeriao ; mas fizefles o que a voffo padre

homem de tanta idade , e ufado nas armas fora grande louvor.

Pois que taes coufas fazia no começo de fua mancebia
,
que de-

ve fazer na madureza da idade ? Cuja nembrança me conflran-

geo a me querer fervir de vós em efie feito , a qual deve a vós

Tom. HL M fer
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fer aff^aa ãe grande exemplo
,
pêra vos enforcar a comprir meit

mandado , onde tanto pende minha honrra e vojfa. Vós ferees em
ejla Villa prefente per corpo , e eu per coração c vontade , netn

me fica per conhecer quaes , e quaÚ grandes hao de fer vojfos

perigos e trabalhos
,
porque os Mouros haÕ muito mais de Jen-

tir ejla fegunda perda que a primeira
,
porque os que a princi-

palmente receberão já fom falecidos , e os que agora fom , haõ de

fentir efta em Ji mefmos , e desí por outros refpeitos que fe da-

qui podem tirar ; e quanto eu ijlo melhor conheço , tanto me mais

obrigo a vos acrecentar , e honrrar
, fegundo vojfos grandes me-

recimentos requereyfi , e muito jnais haÕ de requerer Senhor
,

refpondco Dom Duarte , eu bem fey o lugar em que fio , e

o carrego que me leixaes ^ e as coufas que vierem o mojlraraS

muito melhor. Vojfa mercê tenha nembrança de todo com refguar-

do de minha vida , e daquelles que vos ejla Filia houverem, de

guardar e defender ^ avifando voffòj officiaes que fempre nos acu^

dao com aquella provijao que pêra nojfa governança Jerd necef-

faria , e desi fe nos comprir ajuda de gentes , cu armas , e ar-

telharias que toJo nos feja prejles. E que jè per ventura formos
cercados

,
que tinhaes cuidado de nos enviar aquelle [ocorro que

hem fentires que nos fera nccefi^ario , e eu com a graça de Deos

vos entendo de dar aquella conta que meu paire deti de fi ^ e do

que lhe foi encomendado. E ElRcy aftinnaiido que todo leria

comprido como fofle necelTario , e cfpeciahTiente o focorro

,ao qual clle pcíToalmente viria quando o cafo o rcquereíTc.

E desí fallou ElRey aaqucUes Fidalgos que alli licavao a

todos em geral, e a cada hum em crpccial , encomcndan-
dolhes » Que foflem mui obedientes aos mandados do feu Ca-
» pitaó, e que nom pcnfuílem que outrem os mandava fc nom
» elle

,
porque o contrairo feria feu grande dcíTcrviço , e que

.» aílí como elle efperava de os acrecentar e honrrar quando cl-

» les fezeflem o que deviaõ , aíll feria o contrairo quando dcl-

» les nom fofle fervido como era razom. » E em eftas coufas gaf-

tou aquelle dia , em fim do qual partio pêra Cepta , em pê-

ro alguns navios defpachou logo alli que fe tornarão pêra o

Re-



DO Conde D. Duarte de Menezes. 935

Regno. E Dom Duarte tornou logo pêra a Villa , onde man-

•dou correger fuás velLis , e ordenou íuas roídas , com aquel-

le avi lamento que fabia que era neccíTario cfpecialmente em.

aquellc começo , onde ainda toda a terra eftava chea de Mou-
ros , os quaes ainda le a noite de todo nom çarrara

, já erao

darredor dos muros fazendo feus alaridos , e defpendendo

fuás pallavras, e foltandoíTe em doeftos , como a gente miz-

quinha tem cuftume de fazer quando he dannificada.

CAPITULO XXXIV.

Como ElRey chegou a Cepta , e das coufas que hl fez,

em xxiij , ou xxiilj dias que hl ejieve.

A Terça feira pella manha que eraõ xxiiij dias daquelle

mes Doutubro , foi ElRey na fua Cidade de Cepta. E
como elle havia alto e grande coração

,
quando fe alevantou

pella menhã, e vio a Cidade de Cepta , onde chegara de
noite , começou de a olhar de todallas partes , e quando vio'

fua grandeza entrifteceo fua cara , como home que fe nom
contentava tanto da viftoria que recebera , como da primei-

ra poftoque aíHiz grande folTe
,

porque vendofle Rey como
feuavô, e de mais alta linhagem que elle, nom fe pode con-

tentar
,
porque o nom fobrepojava. Ifto entenderom muitos

em fua contcnença quando eílava efguardando a grandeza da

Cidade , e eu principalmente que defta hiftoria íaó primeiro

autor
,
pollo grande conhecimento que de fua naçom , e con-

diçom tinha , aífi polia longa e continuada criaçom
,
que acer-

ca delle houvera , como por ter vifta muy bem fua coftola-

çaô, polia qual bem tinha conhecidas a mayor parte de fuás

virtudes , e inclinações. Pêro defpois pareceo que tornava

confortar Çi mefmo com a efperança que tinha de tomar ou-

tros muitos e mayores lugares naquella Comarca. E certa-

mente que fe fuás riquezas abaftarom ao que elle defejava
,

M ii to-
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toda a defpeza de feu tempo fora em guerrear aquelles In-

fiéis. Como ElRcy foi na Cidade , começou dar defpacho
aaquclles que o naquelle feito íervirom , onde os requerimen-

tos foraó tantos e tao grandes
,
que os entendidos eraó ma-

ravilhados de os ouvir , c efto porque eíte Rcy era conhe-

cido por homem muy humano , e defejofo de bem fazer. E
desí como era mancebo , e pofto em cfperança de profeguir

grandes feitos
,

penfou que fe aífi naquelle começo fezelTe

grandes mercês aos que o ferviraô
,
que aíH os que as rece-

beflem como os outros que o foubeíTcm haveri.iõ mayor von-

tade de o aodiante fervir em femelhantes ou mayores. Co-
mo quer que foíTc , elle fez alli muy tas c grnndes mercês,

taes de que o povo foi dcfcontenrc
,

porque tirou muitas e

grandes rendas do património da Coroa Real
,
que ao diante

foi a azo de viver mais gaitado do que a feu eftado com-
pria. Bem fe poderá entaõ por elle dizer o que os Autores
efcrevem daquelle Emperador de Roma

,
que nom queria

que nenhum partilTe com a face trifte dante elle
;

pêro o
Infante Dom Henrrique nunca lhe pedio outra coufa fenom
que entendeíTe na governança , e provifaõ Dalcacer

,
por-

que fabia que lhe nom ficava mantimento
,

que lhe muito
podefle abaftar , e EiRey atrevendofle no cuidado que dera

ao Prior do Crato , nom curou de entender no feito co-

mo compria
,
pello qual a Villa ao defpois foi em duvida

,

como ao diante fera contadq.

;.'"' '^
' " /,' "^' ^ CA-
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CAPITULO XXXV.

Como E/Rey de Fez fouhe ax iwvas da vinda DeíRey
de Portugal^ e defpois como a Filia Dalcácer era

filhada , e do que fobre ello feZi

ORey que em efte tempo rcgnava em Fez havia nome
Moleyabdelac, e ao Marim que o regia chamavaó Mo-

Icy Aboacim Benautuz, e efte Abdclac era aquelle Rcy que
regnava ao tempo que os Infantes foraô fobre Tanger

, pê-

ro era moço de pouca idade, regido então per aquelle gran-

de e malicio Maiim que fc chamava Lazeraque. E feguiofe

que ao tempo que a frota DelRcy de Portugal pareceo á

vifta de Tanger , aquelle Rey Mouro nom era em Fez j ante

andava afaftado daquella fua principal Cidade per três jor-

nadas contra Tafilete , com diíllinulnçaõ de fazer volta fobre

Tremecem , e o tomar de falto
,
porque fe alevantara contra

elle. E jazendo huma noite todos dormindo em feu arrayal

,

chegou hum Mouro de grande preíTa com recado de Xarat,

que era Alcaide de Tanger : as guardas como ouvirão que

era daquelle Alcaide , e que vinha aíll aprelTado , entenderão

que nom podia fer fem grande neceflidade , e noteficaramno

logo ao Marim ; o qual mandou que o Mouro foíTe trigofa-

mente levado aa tenda DelRcy. Senhor , dixe aquelle meíTa-

geiro, teu fervo Xarete te envia dizer que Jabbado
^
que foni

xiiij dias dejie mes Daçobar ( a que os Chriftâos chamaõ Do-
ftubro ) rompente a alua pareceo fobre a boca do ejireito hunia

grande fama de frota de Chrijlaos , e que fegundo fua grande-

za ^ e corregiment 's nom pode fer fe nom ElRey de Portugal,

ou alguns de feus parentes dos mayoraes , e mais chegados a el-

le em divedo
,
fegimdo parece per certos navios que antre os ou-

tros fom efpeciaes em corregimento : e que pois já alU fom , nom
he de prefumir fe nom que vem fobre aquella Villa

,
pollo qual

me
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me mandou ajft trigofamente
,
pêra te avifar que hufques remedia

ante que je elle veja emprejfa. ElRey fez logo afll de noite

ajuntar feus Marins , com os quacs teve confelho fobre a ma-

neira que naquclle feito devia de ter, no qual confelho hou-

ve duas tenções , ca huns dixerao » Qiie era bem que ElRcy
y> fe tornafle a Feez , e que dalli partiíTe com todas fuás gen-

» tes , eque leixaífe fair os Chriftaos e alojar em terra, pêra

í fe aproveitar dellcs melhor , ca poftoque cercaífem a Cidade
,

» nom a podiaõ taõ ligeiramente tomar
,
que elle primeiro nora

•» chegaíTe ao focorro. » Outros dixeraô » Que ElRey nom devia

» poer fua Cidade em tal efperiencia , ca poderia fer que lhe

» trazeria defpois grande arrependimento cm tempo que lhe

5) já nom podeífe aproveitar , masque partiíFc logo com gran-

ai de trigança , e que fe fer podeffe nom leixaífe tempo aos

31 Chriftaos de poerem pee em fua terra ; ca poftoque elle mujr

» poderofo folfe, que nom menos o era, ante muito mais
,
quan-

» do outra vez lhe cercarom aquella meíma Cidade , e que

y> quando muito cobrara huns poucos doíTos pobres
,
que alU

5» tinha pendurados ao vento , com perda de muita , e muy no-

-» bre gente, e com muitos danificamentos com que fua terra

3) ficara. » ElRey dixe » Que fe tinha com aquelles que tinhaõ a

j) fegunda tençom
,
porque aquelle lhe parecia muito melhor

1» confelho. » E logo naquella hora partio ; e tal trigança pos em
fua partida

,
que três jornadas que dalli eraó a Fez , foraó

andadas em dous dias , onde chegou a horas de vefpera
,

mandando em fua chegada dar geral prcgaõ
,

que nenhum
dos do Arrayal nom entralTe na Cidade , mas que as vian-

das , e o ai que lhe foflem mefter trazidas alli : e elle fomen-

te entrou em Fez com aquelle feu Marim , e aílí com alguns

outros fpeciaes de fua Corte , e logo aquella tarde o Arrayal

partio dalli , e foi alojarfle a duas legoas a hum lugar que

fe chama Roqa. E como quer que ElRey ficaíTe na Cidade,

todavia foi aquella noite dormir antre fuás gentes , onde já

achou todos dormindo; e no outro dia partio dalli , e fendo

duas legoas Dalcacer Quebir , o fayo a receber o Cade
,
que

hc
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hc affi como Cardeal Delegado antre os Gliriílãos , o qual

era acompanhado de xx de cavallo, fua cara muy trifte, cm,

cuja contenença ElRey conheceo que tinha algumas novas

contrairás : apartaromfe logo a huma parte com o Marim
, ç

c6m todollos nobres de feu Arrayal , onde lhe aquelle Cade
contou como Alcácer era filhado , e ElRcy de Portugal em^

poíTe dclle , e a maneira em que fora combatido, e dado pcl-:

los Mouros. Levantando fcus olhos pêra o Ceo , e queix^n^

dolTe das Divinacs Virtudes
,
porque foportavao femelhantei

perdas, chorando per fuás barbas, c per fcmelhante quantos

alli eraó. ISfom cures , Senhor ^ refpondeo o Marim, ca coufas

fao da ventura , o tempo as dana ^ e o tempo as correge
,
pois

os corpos dos vojfos fervts fieao em falvo , as parede^ afiuha jaS

tomadas , e per ventura que os chamao feus peccados pera fa-
zer emmejida de quanto danno tem feito aos fervas de Deos.

CAPITULO XXXVI.

Como ElRey de Feez chegoti a Tanger , e coiio man*-

dou chamar fuás gentes,

QUem poderia apacificar o alvoroço que havia nn Arrayal

como toi fabido que Alcácer era filhado ! Como alli fof-r

fem gentes diverfas affi havia antre elles diverí^is pala-

vras , huns reprendendo os moradores do lugar , culpandoos
que por fua traqueza fe leixaraó vencer taó afinha , outros

reprendiaõ os vezinhos de Tanger , e das Comarcas darre-

dor
,

porque lhe nom derom logo focorro como fouberom
que as companhas dos Ghriílãos eftavao fobre elles. ElRey
de Fez partio pêra Tanger, donde mandou fuás cartas de.

percebimento per toda fua terra , avifando todos que vieíTem

percebidos de mantimentos
,
porque entendia poer cerco aa

Villa Ddcacer, e nom fe partir de fobre ella atte que a fi.f

Ihaífe. E desí fez vir feus Almazens, e falou com feus Ma,
rins

,
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rins , e Alcaides fobre a maneira que havia de ter fobre

aquelle cerco. Senhor ^ dixe Xarrat, confas hthaqiiefe devem

fazer por huma foo fim , e outras por duas , e por três
, fe lhe

o cafo com mais offerece. Certo he que quaíito a ho primeiro fim

vós devees trabalhar por cobrar vofia Villa , ca hi cjlevera ella

nas partes de Hifpanha , e fétido vojfa , e filhandovola trabalha-

res de a cobrar
,
quanto mais fendo em vojfa terra , e filhada

per gente que vos tanto tem anojado , e tanto abatimento tem

poflo na cafa de Feez : aalem dejta fim haveis d^aver outros ref~

peitos
,

porque coifas hi ha porque homem deve trabalhar por

lobrar o perdido , e outras por je nom danarem outras mayores.

£ affl que vós jd nom deveis trabalhar tanto por cobrar Alcá-

cer ^ como por fe nom perder tanger ^ e-Arzilla^ e te da efia

cofia do mar
,
porque homens que hum dia Jaircm dos Navios

,

e outro tomarom huma Villa , rezom he que filhem argulho pê-

ra armar cala dia fobre feus contrairos
,
pois em tal mercadoria

recebem manifefto ganho : e Senhor tudo i/lo nafceo de voJfa fra-

queza y e daquelles que vos até qui governarom
,
que nuncafou~

hefles poer hum cerco a Cepta como fe devia poer
, fe nom fem-

pre parecerem correduras , e que hieis mais por ver a Cidade que

por lhe fazer danno. E com i/lo fom efles perros tuÓ argulhofos

que cttidao quatro que jaÕ a re/peito da voffa grandeza
,

que

todo mundo haÔ de fujugar. Madeira ha em vojfa terra ^ e fer-

ro ^ e linho y e homens pêra vós maniardes fazer navios gran-

des e piderofos com que lhe poderes defcn'ler o mar , ca doutra

giiifa todo feu cerco nom prejlaria nada , como fahes que nom

freflarom quantos cercos lhe até quiforao poflos. Por mercê , Se-

nhor
,
pois vos a iflo queres defpor , defpondevos como grande Rey

,

e poderojo
y
porque os feitos dos Reis devem fer taÓ grandes co~

yno feitos daquelles que na terra reprefentao o poderio de Deos.

ElRey refpondeo aaquelle feu Alcaide » Que lho agradecia

» muito , e que falava como bom Mouro , e que elle veria muy
3) cedo , o que fe naquelle feito fazia. Ca poftoque fe Ceita

5»'perdeíre , nom fora perdida em feu tempo , nem elle nom tra-

»*balhara por ella atégora quanto poderá , aílí por outros gran-

» dcs
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des negócios c trabalhos que fe lhe feguiraó como elle bent

via. E dcsí por lhe parecer que Gepta citava em lugar que
huma hora , ou outra fe podia cobrar , e por fer coufa que
fe em tempo alheo perdera , doutra parte que elle fabia

como cm fendo elle moço fe recreccra o cerco de Tanger
^

e como elle cobrara aquelle Infante poUo qual efperava co-

brar Ccpta, como de feito cobrara fe lhe os Chriftaos nom
falleceraô da verdade ; mas que agora fe ajuntaria todo, e

que ou fe perderia a cafa de Feez , ou fe Alcácer , e Ge»
pta ganhariam.

C A P I T U LO XXXVII.

Como Dom Duarte howve a primeira pelleja com os

Mouros j e do feito que fez.

TAnto que ElRey de Portugal foy partido pêra Cepta
j

e Dom Duarte ficou como ja tendes ouvido , elle co-

mo difcreto e avifado olhou muy bem o lugar em que fica-

va , e nom lhe efqueceo por confirar o que fe lhe com re-

zom podia feguir. E vendo como aquella Villa eftava aíTen-

tada em lugar chaõ , ordenou logo de a cercar toda de ca-

va parcccndolhe ,
que fe a cava fofle feita que fe poderia a

mayor parte delia encher d'agoa , e fez logo preftes os Va-
ladores , e começou de lhe dar aviamento como a podelTem

abrir. E os Mouros até aquelle tempo nunca fe partirom dar-

redor da Villa , fomente de noite que fe ihaõ dormir aas Al-

deãs que alli eraõ darredor , e como era manhãa aíH fe vi-

hhao logo poer per cima daquellas ferras , e outeiros , e al-

1-i eftavao todo o dia huns dizendo feus doeftos , c outros af-

fentados em cocaras olhando aaquelles que obravaô naquella

cava, nao fem grande nojo de feus corações, outros eftavao

huivando como lobos, como gente trifte e chorofa. E fe-

gundo ao diante podemos faber a principal fim de fua vinda
^

Tom. lllt N nom
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nom era tanto por chorar fua perda , nem por cuidarem que

elles per 11 haviaó receber cobro no que tinl-iaõ perdido ,

foomente porque alguns dellcs conheciaó que lhes nom era

coufa muito fegura poderem viver alli acerca , e mudavaófe

dalgumas daquellas Aldeãs pêra outras mais afaftadas , em que

penfavaõ ter maycr fegurança
;
poUo qual todo o dia alguns

daquelles andavaô acarretando cm feus afnos eíTa prove fa-

zenda que tinhaõ. E os que eftavaõ acerca da Villa enten-

diaô que fc elles aíll alli nom ellcveíTem aífi ajuntados
,
que

poderiaõ os Chriílaos tomar ouíio pêra lhe ter os caminhos
,

ou ir dar fobre clles aas Aldeãs , e que achandoos efpargi-

dos fariam em elles grande danno, E fendo já quatro dias

paíTados do jnes de Novembro faio Dom Duarte fora da Vil-

la com entençao de fazer cortar as arvores , e rapaduras dos

vallados , c dos comaros das vinhas , cortas que eltavaô acer-

ca da Villa peta defabafar a terra, porque fe os imigos vief-

fem
,
podcíTem fair a elles com aquella Icgurança que fentia

que lhe compria , como já outras vezes fezera ante defte dia

:

e fendo já fora da Villa, da parte do levante que he con-

tra Cepta eftavaó pellos outeiros darredor como foyaó ataa

trezentos Mouros de pee , e cinco de cavallo , dos quaes a

mayor parte eftavaó na chapa do outeiro em que entaõ era

huma Aldeã
,
que fe entaó chamava a Cafabranca , e ao dian-

te fempre chamou ; e delles em baixo nos comaros das vi-

nhas. E Dom Duarte vendoos aíll começou de travar com
elles pêra ver fe os poderia trazer pêra fundo , como quer

que ainda com elle nom erao de cavallo mais que feu filho

Dom Henrrique , e ataa quatro ou cinco , e quatro efpingar-

deiros , e ataa quinze Fidalgos , e beftciros , e outros todos

apee ; ca poftoque com elle faiífem ataa cento e oitenta , to-

doUos outros elle mandara ficar atras. Hi , dixe Dom Duar-

te a Pedro Dias Lobo , e a Pêro Borges , com alguns defies

homem , e faze rojlro aaqiielle magote de Mouro r que ejld na-

qiielle outeiro mais alto acima daquellas vinhas. E tanto que
aquelles começarão de comprir feu mandado , fez elle com

os
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os outros huma ida contra aquelles Mouros que eraõ mais

acerca ; mas aquelles como tinhao os valos das vinhas aíTiz

perto, ligeiramente fe colherão a elles , onde o lugar era tal

que lhe nom podiaô chegar fenom com grande perigo: pol-

lo qual Dom Duarte recolheo aquella gente , c ajuntoufe

com a outra que ante leixara , fobrefendo aíli huma peça atte

ver o que os Mouros fariao, dos quaes fe apartarão alguns,

c começarão de fe ir pêra a Várzea acima contra o porto

do Rio , a carão da ladeira. Qtianto a mi, dixe Dom Duarte

contra os outros
,

parece que fe nos voJtaJfemos a ejles Mou-
ros

,
que poderíamos filhar alguns, ca pollo pouco tem;r que de

nós tem
, fiandojfie em Jiia multidom vao hum pedaço defordena-

dos. Alguns daquelles diíTcraõ que lhe parecia bem , e Dom
Duarte ainda bem nom tinha arrepofta dos outros quando já

começou dabalar contra aquelles primeiros. Mas os outros

Mouros que eftavaô na ladeira quando viraõ que os Chriftaos

hiaõ aaquelles , entenderom que fegundo o delejo que lhe

Icvavaõ que lhe feria fua ajuda neceífaria, e começarom de

decer trigofamente pêra lhe dar focorro
,

porém nom pode

fua vinda fer t.ió trigofa
,
que os primeiros nom folTem pri-

meiro desbaratado?. É porque em paíTando Dom Duarte hum
ribeiro que alli he , chamou Santiago vendofle acerca dos

contrairos , dixe Pêro Borges que aífi chamaíTem dalli adian-

te aquclle porto ÍT Porto de Sautiago , como fempre chama-

rom. Os Mouros vendolTc encalcados começarom de fe lan-

çar pello mato , e per alguns córregos que per alli ha aa

maõ dcreita donde eftava a Aldeã ; e a outra parte que era a

mayor que fe acertarom fer mais alongados dos noíFos , hou-

verom tempo de fe colher aa Serra. È naquelle mato e cór-

regos andarom os noífos captivando cinco Mouros de pee
,

e hum de cavallo ; o qual fez grande ajuda pêra fe acrccen-

tar feu numero
,
porque eraô muy neceífarios pêra correrem

aaquelles Mouros que nunca layaõ da cerca da Villa , como
temos contado , e forom mortos dous outros daquelles in-

fieis. E porque já era tarde , e elles com poucos cavallos

,

N ii hou-
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houve Dom Duarte por bom confelho de fe recolher pêra a

Villa , e eftes Mouros derom novas como EIRey de Fcez

era já em Tanger ; ainda que lhe aquelle Capitão aaquello

pollo prefente nom deíTe muita fee.

CAPITULO XXXVIII.

Como T)om Duarte mandou aquelle Mouro de cavallo a

EIRey de Portugal j ecomo Martim de Távora j e

Lopo Dalmeida forao enviados a EIRey de Fez.

NO outro dia chamou Dom Duarte Pedro Borges , e

dixelhe que levaíTe logo aquelle Mouro de cavallo a

EIRey feu Senhor , c que per elle poderia faber novas de

feus contrairos. Pêro Borges levou logo aquelle Mouro a Ce-

pta , com o qual EIRey houve grande prazer , e fezeo pergun-

tar que novas havia DelRey de Fez. Senhor ,
reipondco o

Alouro
, fey certo que o nojfo Rey he já em Tanger , donde fez

chamar toda fita gente pêra ver fe pode cobrar fua Villa , e nós

ejfe avifamento temos ha poucos dias. Nobre era efte Mouro
,

e homem que polTuya authoridadc antre os feus ,
fegundo

parecia per fuás pallavras , e dinheiro que por fi deu. EIRey
teve logo confelho fobre o modo que teria a'cerca da vinda

de feu contrairo. Senhor., dixeraõ alguns, nojfa frota fe par-

te cada dia
,

parecenos que devees d haver fobre ejie feito bom

conjelho
;
porque pode fer que defpois que vo(fo contrairo tever

toda fua gente junta
,
que quererá vir fobre vós , onde a tal e

taÕ grande Princepe convém que fe leixe jazer de trás das pa-

redes. O que nos parece que feraa bem he
,
que vós mandes logo

fazer faber a EIRey de Fez , como vós foes ,
que fe a elle praz

de vir contra efla parte
,
que vós eflarcs prefles pêra lhe poer

a praça '. e ficarvosha de duas coufas huma , a primeira que fe
elle quifer vir , eflares em vojfa Cidade , e poerlhecs a praça

,

e teres ainda gente com que o razoadamente pojfaes fperar ante

que
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que fe mais vaa: e Je per ventura vir nom quifer
,

podervoseis

ir pêra vojfu terra Jem terem as gentes rezom de dizerem que

com Jeu medo vos partis
,

pois que lhe primeiro faz es faber co-

mo ejlaespreflesperao esperar. Outros dizerom a ElRey » Que
» nom curaíTe DclRey de Feez , mas que fizcíTe feus feitos co-

» mo lhe convinha , e que fe tornaíTe pêra feuRegno , e que
» quanto mais cedo , tanto melhor. » Pêro aafim ElRey houve
por melhor conlelho todavia noteficar a feu contrairo fua ten-

ção. E porém mandou lá Lopo Dalmeida , e Martim de Tá-
vora com fua embaxada , na qual lhe notificava » Como elle

» alli cftava
,
que pois Rey era como elle , e que eftava nas

«Comarcas de feu Senhorio
,
que ambos deviaõ livrar aquel-

» la demanda, e que elle como Rey que era lhe prometia de
» o efperar fora , e lhe poer batalha. » Com outras taes pallavras

de defafiaçom : com o qual recado aquelles dous Cavalleiros

foraõ enviados ambos do feu confelho , os quaes foraõ em hu-

ma fuíla aíTaz de honrradamente corregidos , com feu turgi-

maõ , avi fados de toda a maneira que naquelle feito haviao
de ter. Mas ElRey de Feez nom os quis ver, nem ouvir,

ante lhe mandou tirar com os troões , e fe tornarão pêra Ce-
pta , fem haverem nenhuma fala. Alguns hi houve que dixe-

rom que ElRey nom devera mandar tal embaxada. Outroíi

aquelles Mouros que eftavaõ acerca Dalcacer naquelle dia

em que os outros forao desbaratados , logo naquella noite

foraõ a Tanger , e dixerao a ElRey como os Chriftaos an-

davaô muy foltos per darredor da Villa como gente oufa-

da , e fem nenhum temor , e como faziaõ andando a cava

,

que pediaô a fua Alteza que quifeíTe poer remédio em feu

darmo
,
porque doutra guifa toda fua terra feria perdida. E

per fcmelhante o falarom aaquelle feu Marim , o qual lhes

mandou que fe tornalTem , e que elle daria logo a todo re-

médio.

CA-
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CAPITULO XXXIX.

Como ElRey de Fez inmidoíi alguns Mouros de cavado

Jobre a Villa Dalcacer.

O Marim tomou grande cuidado no que lhe aquelles Mou-
ros diíTeraõ

,
porque lhe pareceo que o povo haveria

rezom de dizer que elle nom governava como devia
,

pois

per fua mingoa fe nom dava remédio aas coufas como com-
pria. E porém tanto que fe os Mouros partirom falou a El-

Rey dizendo , Senhor
,

pois vojfa Senhoria jd aqui he com

tenção de dar remédio a voJfa gente , e he necejfario que efpe-

res vojfas artelharias , e as conjas que vos faÕ necejfarias pêra

cobrar voJfa Villa
,
parcceme que he bem que mandes em tanto

alguma gente de cavallo , com a qual ao menos fe ajuntem ejfes da

terra , e que refreem aquelles perros de tanta foltura quanta to-

fiiao em fazer ajji fuás jaiAas ^ e dest os das Comarcas quando

fouberem que elles hi ejlaó começarão em tanto de fe vir che-

gando pêra poer o cerco. ElRey dixe, que lhe parecia muito

bem , onde logo foraõ ordenados três mil de cavallo que fe

foíTem aíTentar acerca da Villa. Dom Duarte doutro cabo co-

mo ouvio o que aquelles Mouros que elle filhara deziaô
,

cuidou no que poderia fer , e começou de efguardar nas cou.-

fas com muito mayor femença ; efpecialmente proveo os man-

timentos e o Almazem , e vio como lhe nom ficarom viandas

que lhe podeíTem abaftar, mais que dous , ou três mefes ao

mais , e mandou logo Vicente Gonçalvez contador que foi

daquella Villa com huma carta a ElRcy de crença , avifan-

do aquelle íeu parente e criado do que lhe da fua parte hau-

veíTe de dizer. Senhor^ dixe aquelle efcudeiro, Dom Duarte

vos envia per mim dizer que elle proveo hora os mantimentos

que ficarom na Villa , e fez conta do que fe podia gaflar com a

gente ordenada cada mes , e achou que lhe nom ficaõ viandas que
' lhe
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lhe mais pojfao abajlar que dons mejes atte três. Hora quefe-

ra fe ElRey de Fez fe vier lançar fobre a Villa , e quijâf

manter cerco. E que pode Jer que fabendo ejies iiojjos Fidalgos

em certo a vinda dos Mouros
,
que fe quererão lançar na Villa

com elle ^ ajji pêra vos fcrvir como pêra fazer de Juas honrras

,

CS quas nom haô de levar fenom fiias armas , hora que fard
elle de mantimento ? Pedevos por mercê que entendaes em elloper

vós , e que nom leixes o cuidado a outrem. ElRey confiava mui-

to no Prior
,

porque era homem de grande avifamento em
taes couíiis , e dixclhc todo o que lhe aquclle feu Capitão

enviara dizer , encarregando que mui em breve lhe fizcíTc aviar

quantos mantimentos fe podeíTem haver. E brevemente , em
todo fe deu má provifaó , o que ao defpois houvera de fer

azo de fe a Viila perder; e cremos que ifto principalmente

foi porque aquelles que efte cuidado tinhaõ
,
penfavaó que á

tornada que os navios vieíTem pêra Portugal , lhe leixariam os

mantimentos , nom fazendo conta do cerco , alongando em
fuás vontades as coufas que nas vontades alheas eram mais

certas. Os três mil de cavallo que o Marim ordenara de man-
dar fobre a Villa foraõ preftes , e quiferaô primeiro ver fe

poderiaô enganar áquelle Capitão. Se afi he , dixe aquelle

Alcaide que vinha pêra governar aquelles
,

que os Chriftãos

ajfi faem fora , e que andao em fiias obras , bom fera que lhe

lancemos huma cillada , e per ventura que faremos que fe efcu-

fcm grandes trabalhos , aJJi a ElRey como a féus naturaes. E
partindo de Tanger fe vieraô lançar pêra derrador da Villa,

e em a manha de huma quinta feira que erao oito dias da-

quelle mes de Novembro faio Dom Duarte fora com fuá

gente pêra eftar em guarda dos homens que faziaõ aquella

cava , e fendo já o dia em bom crecimento começarom de
fe deícobrir atte dous mil Mouros de cavallo que jaziaô em
huma cillada em hum valle

,
que he acima da Várzea , e alli

como fe defcobriraõ alII vieraó todos çarrados pêra huma car-

reira direitamente aa Villa , e alII forao per cima do lugar

dereitamente aa praya , onde foraò fazer prefa em huma pro.

ve
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ve fateixa de huma barca que viera de Cepta com frafca

dalguns Fidalgos
,
que fe vinhaõ pêra ajudar a defender o lu-

gar havendo já novas da vinda dos Mouros. Daqueftes fe

ajuntarom atte xxx de cavallo
,
que forao pellas vinhas arriba

pêra trazer configo a gente de pee. Os outros mil de cavai-

lo que jaziaõ em outro cabo fezerom per femelhante que

correrão aaVillapera outra parte e desíaapraya^ masaquef-

tes encontrarom milhor prefa ; ca fe acertou de fer na área

huma arca de hum Fidalgo que fe chama Duarte Cerveira ,

na qual elle dizia que lhe levarom muito de fua fazenda.

Andarom alll huns , e os outros fazendo fuás aigazaras per

derredor da Villa huna peça , onde o Capitão havendo vif-

ta dos primeiros Mouros , recolheo aa Villa fua gente com
aquelle bom refguardo que fentio que compria. E os Mou-
ros de cavallo defpois que andarom aífi huma peça , fez

aquelle Alcaide que vinha por feu Capitão chamar aquelles

Xeques da terra , e dilfelhes como a tençaó DelRey era de

vir poer cerco áquella Villa, porém que elles fe ajuntafem

logo todos , e fizeflem em tanto vir a gente da terra pêra

alli, e per femelhante trabalhaífem de aparelhar mantimen-

tos pêra venderem no arrayal , e elle com fuás gentes fof-

fem caminho de Tanger pefa fe tornar com ElRey feu

Senhor.

CAPITULO XL.

Como fe juntaram dlguní nobres homem de cafa Del-

Rey , e do Infante , e fe vierom a Alcácer.

Avinda deftes Mouros foi claro final da vinda DelRey,
e muito mais os Mouros da terra que eftavao de dia

per eíTes oiteiros , e á noite fe chegavao acerca dos muros.

E alguns que fabiaó fallar Aljamia começarom logo d'amea-

çar osnolTos moftrando, que haviaô piedade delles por efta-

rem
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rem em tamanho perigo como lhe feria fe ElRey tomaíTe

a Villa , como era de crer que faria; contandolhe o que lhe

o Alcaide d iíTera , eo que elles fabiaõ da vinda de feu Rey.

E tanto que ifto foi declarado cm Cepta todos aquelles Fi-

dalgos , e nobres homens começarão de pedir a ElRey li-

cença , e outros lha nom quiferaõ requerer, e fe foraõ derei-

tamente a Alcácer ; dos quaes o primeiro e principal foi

Martim de Távora , o qual como vio ElRey em Tanger
quando iha com a embaxada , como eftava com foma de gen-

te entendeo que o nom era fenom a fim de fe vir a Alcá-

cer, e porém em tornando com feu recado d iíTe a Lopo Dal-

meida, que clle abaítava pêra tornar com arepofta, que clle

queria ficar em Alcácer , como de feito fez. E de Cepta fe

vieraõ feus lobrinhos Ruy de Soufa , e Joaó de Soufa feu

Irmaõ
, Joaõ da Sylva , e Fernão Telez , Airas de Miranda

,

Joaõ Rodrigues de Saa , e Diego da Cunha feu Irmão

,

Joaó Pinto , Joaõ Fernandez Comendador das Ollalhas da

Ordem de Chriílus , Diego Martins
,

que era Jchaó do In-

fante Dom Fernando , e Álvaro Diaz feu copeiro
, Joaô de

Bairros, e Vaíco Palha que eram efcudeiros DelRey, e ao

diante foraõ Cavaleiros per feus merecimentos. Duarte Cer-

veira , e Diego de Mello , filho que fora de Pêro Louren-

ço de Ferreira , Gomes Aires , Gonçallo Mendes
, JoaÕ Pi-

rez contador do Infante , e alli hum Fidalgo Francês a que

chamarom Antona : todos aqueftes que fe aíll foraõ pêra Al-

cácer eraõ Fidalgos , e boõs homens , os quaes trabalharom

muito per fervi ço de Deos , e de feu Rey , e por fuás pró-

prias honrras , como aodiante contaremos.

Tom. 111. O CA-
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CAPITULO XLI.

Como ElRey de Fez veo poer cerco fohre a Vllla Dal-

cacer.

Todos eftes dias palTados os Mouros nom faziaõ fcnoirt

ajimtarfe com feu Rey , ataa que forao tantos com que

a elle bem pareceo que poderia partir, fegundo convinha aa

grandeza de feu eftado , e desí o Marim em que era a mayor

parte do feito que o fez mover pêra partir fua viagem: pêro

aquelle nobre Gavalleiro Dom Duarte de Menezes nom fe

efqueceo do que lhe convinha , como difcreto e avifado que

era , e todo o dia , e noite nom fazia fenom correger fuás

coufas , aííí daquellas a que compria dar ordem acerca da

defenfom , como naquellas que fe haviaõ daver de fora em
quanto lhe os contrairos davao lugar , alli como lenha c te-

no , e outras taes coufas ; e que o corpo foíFe trabalhado

,

o coração fempre era alegre
,
porque aquello era o que elle

fempre defejara. Ca bem aíTi como qualquer artificial defeja

correrem os tempos, em que feu officio poíTa melhor fer exer-

citado , e conhecido , havendo refpeito ao ganho que por

ello pode receber ; aíH havia Dom Duarte por grande bem
pêra íi trazerlhe Deos azo , em que elle podcífe ufar de feu

officio, pêra receber aquelle premio que os nobres e excelen-

tes efcolherom por feu próprio galardão, que he a honrra. E
em hum dia de Sam Martinho que eraô xj dias daquelle mes
começarom d'aparecer aa vifta da Villa attc féis mil Mouros
de cavallo , e muita mais gente de pec , os quacs traziaõ

fuás fardages fobre camelos , e outras beftas , c aíli como ca-

da huns chegavaõ , aíli tomavaõ feus alojamentos como gen-

te que entendia manter afoíTcgo. E Dom Duarte affi como
houve vifta dos primeiros , alIi começou logo de ordenar fuás

guardas , andando pelo muro de huma parte pêra a outra

,
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affinando aos Fidalgos c gente os lugares que haviao de ter
^

e eftaiido fobre hum cubelo que aílinava por guarda a Mar^
tim de Távora , c a Joaõ da Sylva , foy ferido de huma íe-

ta dos Mouros que já começavaô de rodear a Villa , de hu-

ma pequena ferida a fundo do beiço. E andando aílí os Mou-
ros rodeando a Villa, efpecialmente aquelles Maryns Maza-
ganys , cujos fervidores em tanto andavaó corregendo feus

alojamentos , chegou aa ribeira hum barco em que vinha Af-

fonfo de Miranda pêra fe lançar na Villa , o qual como ho-

mem de nobre coraçom , tanto que o barco chegou aa ourela

dagoa , faltou fora , e após clle hum criado da Rainha Donna
Ifabel

,
que fe chamava Ruy Velho

,
que ao defpois foi

Commendador Dalmourol ; e quomo quer que os Mouros
de todallas partes dccefíem a elles , Deos lhe deu tal ligciri-

ce , que fe houvcraõ na Villa primeiro que os JMouros hou-

veíTem tempo de chegar a elles : e foi aíTaz grande louvor

homem veítido em fuás armas , e per hum grande areal cer-

cado dos contrairos haver ligeirice pêra fe falvar , e feria en-

tom o efpaço da augoa aa Villa tiro de huma boa beefta de-

poiada , como quer que os da Villa derom grande esforço

aquelles. E cremos que os Mouros nom oufarom de os fe-

guir tanto como quiferao com temor das artelharias que efta-

vaõ nos muros, as quaes já começavaô de jugar.

CAPITULO XLIÍ.

Como Dom Duarte mandou Rodrigo Affonfo fora dos

muros , c das coufas que fez.

COmo aquelle Capitão era homem prudente , e de gran-

de e fentida cuidaçao , aíli nom dava lugar a feu penía-

mento
,

que fe afaílaíTe daquellas coufas que lhe poderiaa

aproveitar, nom foomente pêra fe defender de feus imigos
^

mas ainda naquellas com que os melhor podeíTe offender, Ou
O ii da-
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danar , e confirou que lhe feria proveitofo haver conhecimen-

to do que feus contrairos queriaõ fazer. E porém fez cha-

mar Rodrigo Affonfo efcudeiro DelRcy
,
que era filho de fua

madre, homem ardido e bem acordado nos perigos. Hi ^ di-

xe eile , e fai pella porta do Cajlello , e vede fe poderees to-

mar algum Mouro
,
per que pojfamos haver alguma jabed ria

do numero da gente que aqui he ajuntada fobre nós- , ajjipêra ver^

tnos com quent havemos de trabalhar , coim pêra o fazer faber

a ElRey meu Senhor. Era alli hum nobre homem francees que

fe chamava Antona , homem certamente Fidalgo , e de no-

bre coraçom
,
que era VaíTalio do Duque de Bregonha , o qual

como alli chegou dixe ao Capitão » Que íua mercê foubeíTe

> que elle nom partira de fua terra por cobrar em eftas partes

> riqueza , nem haver , nem trautar outras mercadorias , fómen-

31 te oiferecer feu corpo aos perigos , e trabalhos a fim de co-

> brarnome, evallorantre os nobres de fua terra. E que pois

3) a ventura o lançara em feu poder, que lhe pedia que coníl-

3» raífe bem o que lhe pêra ifto era mais ncceíTario , e que dos

:» taes Senhores como elle era ajudarem aos bons a cobrar

3»honrra, quanto mais aaquelles que de longas terras a vi-

3» nhao bufcar. E que de lho elle aífi fazer faria fua honrra , e

3) louvor , e ainda coníeguira as virtudes de feu padre , o
2f qual fegundo elle aprendera fempre honrrara muito aos eftran-

T> gciros, que vinhaõ bufcar honrra e vallor. » yíntona^ dixe Dom
Duarte, eu vejo bem vojfa tençom , e folgo aj/az de vollo ou-

vir , affl porque tal cuidado nom pode proceder fe nom de gran-

de e nobre coraçom ; e certo fede que pello que a mim c uber

a vós naõ fallecerd de receber aquella parte de h urra que vós

defejaes , e ain 'a do mais que pêra voffa pejfoa for necejfario ,

'VÓS mo podes mvy oufadamente requerer , e certo Jede que todo

o que eu tever fèrd preftes pêra remediar vojfa neceffidade. E
pêra fe voffa vontade melhor comprir , vós anday Jempre acerca

de mij e quando eu vir tempo de vos encarregar daquello que

eu entender que faz a voffo defejo , haverey mayor razão de

me nembrar. O Fidalgo refpondeo que lho tinha muito em
,, mer-
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nierce. E naquella hora que a Rodrigo AíFonfo foi manda-

do que faiíTe fora , logo Dom Duarte chamou Antona , e lhe

dixe que faiíTe , c aíll a Pêro Borges homem mancebo , e

de boa linhagem , muy defejofo de cobrar hónrrofo louvor;

E per femelhante mandou aquclle Capitão outros efcudeiros

de fua cafa que ajudaíTem aaquelles. Rodrigo Aífonfo fayo fo-

ra , e como os Mouros andavaó efpreitando per onde pode-

riaõ fazer danno a feus contrairos , tanto que os viraõ fair

enderençaraô a elles , e começando fua efcaramuça logo no
primeiro ajuntamento foraó dous daquelles Mouros feridos,

dos quaes hum começou de embcleçar com o trabalho das

feridas, e Rodrigo Affonfo bem nembrado da fim pêra que
alli fora , trigofamente faltou antre elles , e reteve aquelle

j

e Antona, e Pêro Borges empuxaremos outros deguifa, que

aquelle ferido nom teve outro remédio fenom ficar aa defpo-

fiçom do que Rodrigo AíFonfo delle quifeíTc fazer.

CAPITULO XLIIL

Como aquelle Mouro foi levado aa Villa , e das novas

que cofitou,

COmo Rodrigo Affonfo vio que o Mouro eftava fob feú

Senhorio, fezlhe final que foíTe ante elle, fenom que lhe

converia acabar logo feus dias , o que o outro nom refu-

zou
,
querendo ainda dar mais efpaço a fua vida , como to-

da viva creatura naturalmente fe inclina. O qual trazido an-

te a prefença do Capitão , Antão Vaz foi chamado e avifado

do que lhe havia de preguntar. Senhor^ dixe o Mouro, do

numero da gente que aqui he te nom pojfo fazer certo
,
porque

ellã, he tanta
,
que qiiafi feHa impoffivel de fe poder contar , co-

mo que hi nom haja conto que tiom feja findo. E i/lo principal-

mente he
,
porque elles mefmos fegundo nojfa natureza nunca

ejlao quedos , ca huns fe vao , e outros vem , nem be como en-

tre
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tre vós outros
,

que fegundo já ouvi que os 'vojfos Seniores fa-

bem a gente que tem nas Cidades , Vtllas , e lugares , ca o noÇ-

fo Rey nunca matida chamar numero certo , c que o quijejfc fa-

zer
,
fegundo nós fomos feitos per nojfas vontades , e fora de

toda regra nem difciplina , nom era coufa que nunca podejfe aca-

bar
-^
nem eu nom ey muita razom de o faber

,
porque Jom na-

tural de Fees , onde tenho minha cafa , e fazenda , e nom enten-

do em outra coufa fenom lavrar em meu ojficio , o qual he ter

panos de linho. Mas tanto te faberey dizer que a lençom DelRey

he determinadamente 7iom partir de Tanger ^ ataa que ajunte to~

do feu poder , e daqui fenom partir até que fe nom vingue def~

ta dcshonrra , a qual elle ejlima por grande ; da qual entende

que tem a vingança muy azada. Como , dixe o Capitão , ainda

ElRey aqui nom efld ? Tú Senhor podes faher certo , dixe o

Mouro
,
que aqui nom fom ainda mais de oito Alcaides , e fa-

herteey bem dizer quaes fom ,
porque os conheço todos per vifla ,

€ ainda converfaçom ., e o primeiro he Moley Heaya hemferez

fobrinho do Marim , e Moley hea filho de Lazaraque , e Mo-
ley bel fages Senhor de Bellez , e Moley Andelac Senhor de

terra de Arrife , e Muley Mafamede benamar ^ e Hot Benaquir

Alcaide Darzilla , e Abraem Benamar Alcaide Dalcacer Qtis-

hir , e Nacor Alcaide de Fez , e de Carca , os quaes ElRey af-

fi mandou diante pêra fazerem começo de cerco , e affi pêra re-

colherem a gente que vieffe deflas outras partes , e ajfi pêra em-

pacharem a ribeira que nom podeffe vir mais gente nem mais

viandas pêra efla Villa , ca fe já ElRey aqui fofe , toda efla ter-

ra que parece feria occupada , ca nom he coifa pêra crer , a

quem o nom ha em cuftume de ver , o numero da gente que fe

ajunta com ElRey de Fez quando elle he acordado que feus Al-

caides
.,

e Vajfallos. O Capitão como era homem de grande

esforço e avifamento , enteiideo que ouvindo aquella gente

miúda a fama de tao grande ajuntamento, que poderiaõ to-

mar tal efpanto que lhes embargaria a fortalleza ao tempo

da defefa ; e porém ouvindo aílim aquellas novas começou

de fe rir contra os outros , dizendo que aquelle era o mor
bem
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bem que lhes poderia fobrcvir , e que nom foomente queria

que vicíTc o poder DelRey de Fez , mas ainda de todollos

outros Reys que poíTuyaô o Senhorio Dafrica , e de Bela-

marim. Porque., dixe elle
, quantos mais forem tanto tiraremoí

do feito mayor honrra e louvor , e maior vingança , e mais Je-

gurança
,
porque os muitos huns com atrevimento dos outros que-

rerão cometer mayores cotifas , afjl de chegarem aos muros , co-

mo em tentar outros feitos , onde nós temos melhor azo coma

pojfamos em elles fazer mayor danno
;

gente quafi toda defar-

mada e atrevida huma vez que bem chegue ao muro ^ e os bem
efcarmentarem , cada vez lhe ficará menos oufio. Grande honrra

Jerd a nós , dixe elle , defpois da vitoria correr a fama pello

inundo
^
que fomos cercados de tantas gentes que fe naÔ poderiao

eflimar ; mais que dizerem o que fe dixe pellos Mouros de Tan-

ger
, ff. que erao tantos os cercados como os cercadores , do que

fe feguio muito mayor honrra aos de fora que aos de dentro , co-

nio quer que os nom entraffem , ca nom faziaÕ muito em fe de"

fenderem aa fombra de taes muros , aquelles que bem poderam ef-

perar feus iriiigos no campo. E a fegurança he mayor
,

porque

quanto elles mais forem tanto gajtaraõ mais vianda , e fegundo

as Comarcas fom fragofas ^ e as gentes delia i' de pouca fuflau'

cia, nom fom poderofos de lhe dar remédio a [eus fallecimentos
.,

vem he de prefumir que os mantimentos hajaÓ de vir de longe

pêra os comerem aqui , ca he gente que nom fofre grande fogei-

çom , ca fom feitos per fuás vontades de naturez/i pcrfiofos y e

feguidcres de fuás paixões ^ e ajfi que com rezom nos devemos

mais aliegrar cem fua multidom ,
que entri/íecer com e[peranca

de danno nem de coiifa contrairá. Eftas coifas fei eu bem aalem

da rezom que mas enfina ,
porque toda minha vida tenho defpc-

za em trautar com efia gente , e conheço bem fuás maneiras &

modos de viver ^ e de pellejar ^ e vós vereis ^ dixe elle, coma
graça de Deos a honrra que nós delles havemos de levar. Diz
aqui o Autor que efcreveo efta hiftoria

,
que fe nom engana-

va Dom Duarte penfar o que alguns daquelles podiaõ te-

mer, porque a natureza nom quis a todos prover de igual

for-
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fortalleza. E cada hum nom pode receber mais que aquelo

que lhe he dado polas influencias do Ceo ,
ca poftoque to-

do Dom comprido e prefeito defcenda do Padre dos lumes,

fegundo diz Saníliago em fua primeira Canónica , todavia

prouve aaquelle lummo dador que houvelTe hi corpos íupe-

riores , fob cuja fugeiçom e Senhorio vivem os inferiores
,

e taõ fortemente fujugaó e apremaõ aquellas coufas de cima

a eftas debaxo, que fe nom for por eípecial privilegio ou-

torgado pello formador da natureza, nom poderiaõ os homens

viver per outra ordenança. Mas noíTo Senhor Deos em cuja

maó e poderio fom todallas coufas , fegundo dixe aquelie

grande Philofophal Theologo Alberto Magno ,
pôs aos ho-

mens entendimento e memoria
,
per que fe polTaó defviar das

coufas contrairás , e chegar aas proveitofas ; e que pello en-

tender, aíll como per Divinal efpelho podcílem ver as cou-

fas de longe , tanto mais quanto cada hum he chegado aas

\'irtudes. Porém de neceílldade eftá que todollos corpos fen-

Jltivos , hora fejaõ creaturas racionaes , ou cada huma das ou-

tras em que nom ha razaó , todas naturalmente haô d'haver

inclinação aaquellas coufas , a que os a coftolaçaÔ primeiramen-

te inclinou. Affi o affirma aquelie grande Aftrologo Tolomeu
í^ue foi Rey do Egipto , e Rabi Moufem , e Aalcabom Ra-

diaô , e outros fabedores dcflia arte aquelles que de rodo nom
quiferaò leixar a força aas Eftrellas. E dalli fica feguir as

obras boas ou maas , fegundo cada hum he ajudado , ou ef-

torvado de feu natural entender, ou da graça Divinal. E affi

que antre aquelles que eftavaô com aqucUe nobre Capitão

muitos hi haveria que vendoíTe ceicados daquella tamanha

multidom , confyrando as coufas per huma parte neceíTario

era que houveíTem temor ; nem cremos que hi houveíTe al-

gum por ardido e oufado que fofle
,
que intriníicamente nom

folTe tocado daquefta temerofa cuidaçom , ca poftoque os co-

rações dos grandes e excellentes baioés fejaô eftremados da

outra gente popular , ifto nom he porque as influencias co-

mo primeiro dixemos obrem em elles com mayores eíFeitos

,0 que
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que nos outros homens , ca a natureza cm efta parte nom fe

contentou fazer extremos ; fomente a nobreza trazida per an-

tigas avoengas põem necefliJade aos homens de fe quererem
alevantar e eltremar antre os outros , nos tempos em que fe

a honrra deve acquerir e bufear, por lhes parecer que quanto

elles fobrelevaô em trabalhos e grandeza de feitos , tanto

faô mais dignos de mayorcs c mais excellentes dignidades

de honrra , e de louvor. E efta he a principal rezom que os

esforça a commetter , e a foportar coufas grandes e fortes
,

de que a outra gente mais baxa haja mais rezom de fe ma-
ravilhar

,
que fortalleza nem oufio pcra as commetcr , nem

acabar. E por ifto os excellentes e nobres requerem por fim

e galardão de feus grandes trabalhos honrra , e boa fama

,

e os mais baxos requerem o recompenfamento do ganho.

CAPITULO XLIV.

Qomo EIRey de Fecz chegou fohre a ViJla Dalcacer , e

como Rodrigo Affonfo matou hum Alouro.

JA' erao paíTados treze dias diquelle mes de Novembro
quando ElRcy de Fez chegou fobre a Villa Dalcacer com

tanta , e tao nobre gente
,

quanta cremos que havia tempos

que Chriftãos nom viraô ajuntada
,

porque afora a peíToa

DelRey eram com elle quarenta e dous Capitães antre Ma-
ryns , e Alcaides , com os quaes foi dito per alguns daquel-

les Mouros , c Elches que fe lançarão na Villa ,
que vinhaõ

mais de xx mil Mouros de cavallo , afora os que EIRey trazia

conílgo moradores da terra
,
que eraô tantos

,
que com tra-

balho fe podiaõ contar. Pois da gente de pee quem poderia

fazer comparação , os quaes eram tantos
,
que todallas ferras

e outeiros darredor daquella Villa faziao efconder ! E nom
fem razom , ca aíEm como antre os Reys dos Chriftãos EI-

Rey de França he mais grande , e mais poderofo ,
quando

Tom. III. P lhe
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lhe todos feus fugeitos, e naturaes conhecem obediência , e

fenhorio , aífi o Rey de Feez antre os Rcys Dafrica rem cx-

cellencia e poder. E aíTentaromfe todos aquclles Mouros per

aquelles valles c outeiros, de guifa que foomente a parte do
mar ficava fem alojamento, como quer que de nuite e de

dia foíTe acompanhada de gente : certamente que crr, "coufa

ferrnofa de ver, e mais pêra maravilhar, huma taõ grande fo-

ma de companhas, e de taõ defvairadas naçoe»^ iiíT; ajuntada,

pêra cobrar fenhorio de tao pequeno cerco cm rclpcito de

tanta multidão. E como efta gente mais que outra penha a

iTiayor parte de fua riqueza na nobreza de feus corpos , e

cavallos , alli fe poderiaô achar defuairadas feições def-

tas coufas lavradas de feda e ouro e prata. Eílava huma fuf-

ta na borda do Rio , aa fombra da qual hum Alouro come-
çou de fe alojar, hora foíTe por fe avantejar antre os outros

moftrando que quanto fe mais chegava aos perigos da Vil-

la , tanto queria receber maior vallor , ou per ventura trazia

determinado oíFerecer fi mefmo por facrificio aaqucllc Prín-

cipe , cujas flamas de fogo allumiaô as trevas do Inferno. E
quando o Capitão vio aíTi aquelle atrevimento, fez chamar

Rodrigo Affonfo, e fcu Irmaõ , i?/, dixe elle , e vede Je vos

quererá efperar aquelle Mouro , e faze muito pello prender , ou

matar
,
je quer porque os outros nom tomem oufio de filhar fe-

welhante abrigo. Ledamente recebeo Rodrigo AíFonftí o man-
dado de feu Capitão

,
porque alem do valor que por elle

recebia , e acrecentamento que elle fezera , o efcudeiro de ii

mefmo havia coraçom e vontade de cobrar valor , nom lhe

ficando por conhecer que taes encargos eraô dados a elle, a

fim de o fazer eftremar antre os outros de mayor linhagem

que elle, ca muitos aas vezes perdem as coufas per mingoa

dos azos: e affi Rodrigo Affonfo foi fora, aíTi aderençou ri-

jamente ao Mouro com o qual houve fua pelleja , ca o Mou-
ro aíli como tomara antre os Mouros aquelle atrevimento

,

aíTim quis moftrar que o nom fizera fem mingoa de coração
;

e aífi com animo forte fe combateo com feu contrairo. Ro-
:! „ ' - dri-
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drigo AíFonfo doutra parte ncmbrado da fim pêra que alli

fora enviado , trabalhou tanto
,
que fez ao Mouro conhecer

a railhoria que havia fobre elle, e com muitas feridas man-

dou a fua alma ao outro mundo , aíli como por meíTageiro

das muitas que em breve haviao de fazer aquella viagem , e

o corpo ficou alli tendido fem cabeça, porque Rodrigo Af-

fonfo , ou avifado por feu Irmão, ou por contentar aífi mef-

mo , a levou cortada pellos cabelos na raaõ.

CAPITULO XLV.

Como Dom Duarte fayo fora pêra guardar os navios

que ejlavao na ribeira.

POrque os Mouros nom pofeíTem o fogo a alguns navios

de remo que eítavaó acerca daquelle rio , efpecialmente

de noite em que nom poderiaô aiH fer viftos dos Chriftaos

,

confirou Dom Duarte que feria bem de poer recado em to-

do , ante que fcus imigos houvelTem aquella mefma confira-

çaõ. E havendo já qij-itro dias que era cercado , fayo fora

com alguns daquelles: Fidalgos
,
porque a mayor parte man-

dou que ficaíTem nas guardas que lhe tinha aíEnadas
,

por-

que todo ficdíTe com aquclle recado que devia , ordenando que
o feguiírcm quorcnta homens pêra vararem os navios em ter-

ra , e os trazerem aa íombra dos muros. Mas os Mouros co-

mo viraó que os noíTos começavaõ aquelle trabalho , vierom-

fe chegando aíll de pee como de cavallo , e começarom de
tirar a pelleja , a qual pouco e pouco fc foi ateando de gui-

fa que era cada vez mayor. E como os Chriftaos trabalhaf-

fem com numero taõ deligual , eram feus corpos em grande

perigo , mas allí como pclla mayor parte aquella gente
,
pofto

que pouca foíTe em comparação da outra, era nobre, e de-

fejofa de cobrar nome e valor , como quer que os contrairos

foílem tantos, e defejaíTcm de lhe empecer, nunca porém ef-

P ii te-
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teverom fem a principal parte do danno , onde as fctas, e

pedras lançadas com fundas eraõ tantas
,
que quali nunca o ar

que era antre elles eftava vazio. Dantrc aqucllcs Mouros le

apartarem dous com cntençom de fazerem melhoria aos ou-

tros em fua pelleja , e poíeraõfe na praya hum abrigado de

hum pavês, e outro de huma Darga
,
pêra ferem mais pref-

tes pêra danar aos imigos. E quando os nofíbs lançarem os

olhos contra aquella parte , e os viraõ aíTi eftar , tcvcrom que

alem do danno que per elles poderiaõ receber
,
que lhes era

defpreço leixalos alli. E porém fe apartarem Ruy de Sou-

fa , e Joaô de Soufa feu Trmaõ , Dom Pedro Dcça , e Gon-
çaílo Pirez , e Diogo Martiz Jchaô do Infante , e Ruy Ju-

farte, com outros alguns daquelles nobres homens , e foraõ

a elles ; onde aqucllcs contrairos nom poderom fem grande

feu dano leixar aquelle lugar, mas porque os de fua compa-

nha nom eraõ dalli afaftados , trigofamente lhe derom focor-

ro. E quando a outra gente que eftava occupada em varar

os navios viraó affi os de fua parte tiabalhados , Icixarom fua

primeira occupaçaõ , e ajuntaraofe aos outros. Masque feria,

ca por eftes que fcriaó de xxx até quorenta vierom dos

Mouros numero de feiscentos antre de cavallo , e de pee

,

onde o fangue já era manifefta teftemunha das vontades que

huns contra os outros traziaó. O Capitão conhecendo como
a pelleja eftava já taô dcíigual , e que cada vez o feria mais

,

e que a fua parte nom podia fcr mayor fem a Villa ficar em
perigo , houve por bem de recolher fua gente com muy gran-

de refguardo
,

quafi os iha recolhendo como a gente que for-

çofamente tirava do campo , trazendoos com paífos vagaro-

fos poucos e certos , e com os roftros virados contra léus

contrairos, fempre pellcjando com elles com fuás contenen-

ças cheas de braveza , como gente que conftrangida Icixavaõ

de fazer o que defcjava , ataa que chegarem aa fombra dos

muros , onde os Mouros conhecerem que lhe nom compria

feguir mais aquella demanda. E os noíFos alTi como gente

trabalhada e canfada começou de repoufar , alimpando fuás
"

'

"
ar-
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afmas do íangue de fcus iinigos. Dos Mouros fícarom trcs

mortos no campo , e dos feridos foraõ muitos , dos quaes

aodiante morrerão alguns , cujo numero elles calarão antre

íi, fegundo fcu geral cuftume. E dos noíTos principalmente

foraõ feridos trcs , íT. Gonçallo Pirez , ao qual a bondade de
feu giboncte em aquelle dia deu vida , e João Peftana , e

Joaõ da Mata. Per aquella pelleja e recolhimento começarem
os Mouros de conhecer, que lhe nom feriaô os Chriftaos taõ

ligeiros de vencer como elles cuidavom. Em efte dia foi fei-

to Cavalleiro aquelle Diego Martins , Ichaõ do Infante , ho-

mem certamente nobre, e defejofo de cobrar honrra, ainda

que nom teveíTc tempo de comprir de todo aquelle defejo

,

e ifto porque a poucos dias fez fim de fua vida per doen-
ça de febre

,
que lhe fobreveo cftando na Cidade de Lisboa.

CAPITULO XLVI.

Como a Villa cada dia era combatida , e como ElRey
de Portugal partio de Cepta , e ancorou davan-

te ella.

COmo quer que nós ainda naô fallalTemos alguma coufa

dos combates da Villa , devees porém de ter que tama-

nho numero de o;cnte como alli eftava dos Infiéis , nom ha-

via de fer efquecida dafim pêra que fe alli ajuntara, ante to-

dollos dias aficavaó os da Villa com a força de feus comba-

tes , efpecialmente com os muitos beíleiros , e archeiros que

conílgo tinhaõ muy enfinados naquelle mefter , efpecialmente

Mouros de Graada que alli forao vindos per requerimento

DelRey de Fez. E desí com colobretas e fundas nom ce-

fando de cometter aos noíTos aíli rijamente, como elles po-

diaõ
;
pêro o mais , e mayor trabalho que os Chriftaos ti-

nhaõ era por fcus contrairos ferem tantos, que fe podiao re-

vezar quantas vezes elles quifeflem
,

porque o numero era

taõ
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taô grande que mais aflidigados eraô feus caudeis de os ti-

rar dos combates
,
que de coílrangelos que fe chegaflem a el-

les
;
pêro com todo ifto per graça de Deos nunca partiam dos

muros fem muito melhor paga, e muito mais larga do que

empreftavaÕ. Tinhao ainda os Mouros algumas bombardas

em que eftava graó parte de fua efperança
,

porque enten-

diaó que com ellas haviaõ de poer os muros pello chaó

,

ca eraõ taes que cada huma lançava pedra de pezo darroba
,

e delias de meya , as quaes muito e a meude faziaõ jugar,

mas Deos a que prazia guardar o que a feu Sanfto lerviço

fe oíFerecera
,

guardou allí aquella gente
,
que ataa aqucUe

dia nunca receberom outro danno , fenom o clpanto que o

fom fazia quando havijô de tirar. ElRey de Portugal citava

em Cepta como já temos contado. E tanto que foube que

ElRey de Feez era fobre fua Villa, nom fendo certo do tem-

po que o cerco duraria ; e duvidando íe o mantimento pode-

ria abaftar tanto, que lhe ellc podcífe dar aquclle focorro que

a fua honrra compria. E he verdade que ellc dera o cargo

dello ao Prior do Crato, por fer homem entendido e grande

aviador em outras coufas, como a Villa foi tomada. Mas el-

le nom fe houve em ello como á neceílídade do feito com-
pria , ca fegundo fe aodiantc foube, fe ElRcy de Fez mais

aturara fobre a Villa, os cercados forao em grande trabalho,

como aodiante contaremos. E tanto que Dom Duarte foi

certo do cerco, logo enviou Vicente Gonçalves que ficava por

Contador daquella Villa com recado a ElRey , avifandoo do

pouco mantimento que lhe ficava , e que poíloque ellc cíle-

veíTe
,
que poUo Rio lhe poderiao dar mais mantimento ain-

da que foíTe de noite. E porque já por entom nom ficava

outro remédio pcra os cercados ferem ajudados de viandas

fenaô aquelle , ElRey de Portugal como Princcpe que ama-
va muito fua honrra e gente, determinou de tornar per alli

com fua frota , e trabalhar quanto podeíTe por baftecer fua

Villa , e fendo já xviij dias palfados daquellc mes , e fcte

que Alcácer era cercado , chegou com aquella frota que fi-

ca»
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cara com elle
,

que era a mayor parte da que trouvera do
Rcgno , íobre aquelle porto, onde já achou Gonçallo Pache-

co , Thefoureiro que era de Cepta , e criado do Infante Donl
Hcnrrique , o qual tanto que foubc que a Villa era cercada

^

íe foi alli com lua caravella armada que trouxera do Regno,
bem fornecida, aíli de gentes como darmas , fazendo chegar

feu batel aa ourela daugoa , donde fazia aíTaz danno nos Mou-
ros com as artelharias que levava , efpecialmente aaquelles que

andavao na praya. E quando o Capitão queria enviar algum

recado a ElRey , elle era já aífi avifado que como via cor-

reger a gente acerca do muro , logo fazia preftes feu batel

,

de guifa que aquelle que fahia correndo dantre os outros pri-

meiro era delle recebido
,
que embargado dos contrairos. Os

Mouros aífi como viaõ chegar a frota aífi fe começarão de

perceber, tendo que nom tomavaõ os navios alli pouio fenom

pêra alçamarem milhor a Villa , o que lhe ainda acrecenta-

va mais no azo daquella crença , os bates que viaõ fair dos

navios e pavefar e armar c virfe aa ribeira. Dom Duarte co-

nhecendo a tençom dos contrairos , bufcou novo modo pêra

lhes fazere.Ti danno , e pòíTe logo fora do muro com fua gen-

te darredor deíG , fazendo moftrança que fe corregia perá re-

ceber o que lhe da frota vicíTe, mandando a hum de cavallo

que íizelTe moílrança que queria ir fallar aos que eftavao nos

batees : o que aos Mouros pareceo que lhes vinha com elleg

queriaó , c quafi numero fem conto começou de correr pêra

a praya aífi de cavallo como de pee
,

pêra embargar os do
mar que nom vieílcm aa Villa , nem os da Villa taó pouco
foíTem aos outros ; e aífi o bradavaõ aquelles Alcaides aa

gente meuda que fe esforçaíTcm quanto podeíTcm
,
que aquel-

le era o dia da fua vingança. Dom Duarte fora bem avifa-

do de ter alguma ^ente na barreira com muitas becítas e ar-

telharias
,
pefa quando a defpofiçam do tempo chega íTe

,
pode-

rem fazer danno a feus contrairos. E certamente foi grande
prazer pêra aquelles Chriftâos

,
que fe acertaram de o ver co-

mo os Mouros ficarom em meo antre os do mar e os da Vil-

la,
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la , e como as beftas , e artelharias começarão de jugar. Al-

li vereis cair cavallos e homens huns fobre os outros
,
que

nom pareciaõ fenom gavelas de trigo
,
que os fegadores der-

ribaô naquellas partes onde fcgaõ com huns artificios a que
chamaõ gadanhas , mas a fua grande multidão com a fobe-

ja vontade de fazer danno aos Chriftãos os fazia cegar, que
jiom conheciaô fua perda j ataa que o danno foi tanto que fe

huns e os outros começarão de pejar aílí os de cavallo , co-

mo os de pee , com a multidom dos corpos que jaziaô mor-
tos per meo daquelle arraial. E defpois que fua perda foi

taÓ conhecida que elles mefmos a nom poderom eíconder

nem fofrer, afaftaromfe da praya muy fora das vozes , e ala-

ridos com que alli primeiramente chegarom. A pelleja defte

dia foi o primeiro conhecimento que os Mouros começarom
d'haver do trabalho que aodiante haviam de ter com os nof-

fos , Alafem , diziaõ alguns daquelles mayorcs
, Jegundo ijlo

naS ha de fer efta gente tao ligeira de vencer como nós cuidá-

vamos. Ca fora aquelles homens , e cavallos que logo alli

ficarom no campo , outros muitos morrerão defpois das feri-

das que alli receberom, fegundo contou hum Elchc que fe

no feguinte dia lançou na Villa. ElRey de Portugal primei-

ro que partifle foi avifado do Capitão per hum homem de

Joam Peftana que fe chamava Eftevaõ Sardinha
,

que como
valente homem fayo da Villa , e a nado foi aa naao DelRey
e tornou com o recado , ainda que aodiante houve do mun-
do contralto galardão.

CA-



DO Conde D. Duarte de Menezes.

CAPITULO XLVII.

1^5

Como fe ElRey de Portugal partia pêra [eus Regnos
,

e das coujas que acojitecerao aos da Villa naquel-

les dias.

ElRey de Portugal mandou tentar o Rio , fe era azado pê-
ra dar mantimento per elle aos da Villa , e achou que

per nenhum modo fe poderia entom fazer. E porém deter-

minou com feu confelho de feguir viagem pêra feu Rcgno

,

com entençom de fe correger e tornar a defcercar fua Villa.

E ao Domingo feguinte que erao xx dias daquelle mes par-

tio pêra feus Regnos , e no outro fayo em Faraõ
,

que hc
huma fua Villa do Regno do Algarve , e dalli fe foy pêra

Cidade Devora , onde eftavao feus filhos , e toda fua Corte.

E em quanto elle penfa no focorro que ha de dar a fua Vil-

la, liiremos nós ouvir o grande arroido que fazem aquellas

gentes contrairás
,

porque fe lhe as coufas nom azom como
elles queriam. E porém fabe que naquelle dia que fc ElRey
partio , fe lançou em Alcácer hum Elche , o qual poderá bem
com rezom dizer por li o que dizem que dixe Abem Rodri-

guez, íf. Qiie toâallas leis cercara \ ca efte primeiro fora Ju-
deu , e defpois Chriftaó , e agora Mouro , o qual dixe que
era natural de huma Villa de Caftella

,
que fe chamava Xe-

rez. E efte contou ao Capitão como a gente DelRey era

muita mais daquella que parecia , e que tinhaõ elles antre íi

que haveria hx milhoria de trinta mil de cavallo , e que na
gente de pee fe nom podia poer eftima ; ca os caminhos per

onde ElRey viera eraÔ qualhados com a gente quando paf-

fava. E que fegundo elle ouvira , a tençom DelRey era eftar

alli quarenta dias , e que trazia féis mil camelos , afora as ou-

tras beftas de carrega que eraõ quaíi infindas. Em efte dia

derom os Mouros combate aa Villa , efpecialmente com duas

Tom. IIL Ct bom-
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bombardas grandes , com que lançarom Ixxiij pedras na Vil-

la fem fazer danno algum. E com todollos trabalhos do

combate , nom foi Dom Duarte efquecido de reconciliar aaquel-

le Elche com a fee de Jefus Chrifto per feu requerimen-

to. E aa fegunda feira aa noite veo hum Mouro bárbaro aa

Villa per fegurança do Capitão , com a qual houve fuás fal-

ias apartadamente ; mas do que elle dixe e avifou nom foy

fabido de todos , íómentc quanto entenderom que foraó cou-

fas provcitofas
,
porque aa tornada o mandou vcftir, e poer

fora o mais efcufamente que pode. E aos xiij dias daquelle

mes tornarom os Mouros a feu combate , nom porém que fe

muito chcgaífem aa Villa , mas toda fua efperança cftava cm
fuás bombardas , com as quaes lançarom dentro cclxxxviij pe-

dras , fem morte nem aleij amento de nenhuma pcíToa nem
outro algum danno ; ante a perda foi toda fua , ca lhe ardeo

o braço ao principal governador daquelles engenhos. E per

femelhante tornarão a combater aos xxiij dias , lançando na

Villa cento e Ixij pedras , e no dia feguinte foraó lançadas

cento e três. E per graça daquelle verdadeiro guardador nom
houve hi nenhum danno grande , nem pequeno , o que os

Mouros tinhaô muito pello contrairo , ca como viaó a pedra

na Villa, logo cuidavaõ que matava todos.

CAPITULO XLVIII.

Como fe lançou hum Mouro na Villa , e das coufas que

dixe ^ e como o lugar foi combatido nejles dias ataa

fim daquelle mes.

SE quifelTemos alargar ahiftoria, muytas coufas teriamos

pêra dizer, mas como dixe hum poeta ,
que os modernos

nom quiferom fenom brevidades: porém nom curamos d'ef-

crever em efte livro, fenom aquelo que fentirmos que nom
podemos efcufar. E por feguirmos noíTo começo dizemos que

ha-



t>o Conde D. Duarte de Menezes. iiç

fiaveiido já xv dias que Alcácer era cercado , em hum dia

de Sanfta Catherina fc lançou hum Mouro na Villa , ao qual

o Cíjpicao fez pergunta que fundamento houvera pêra fc par-

tir de fui companha. O cafi , Seuhjr ^ de minha vinda , dixe el-

le
, foi porque o Aíarim me mandott tmiy cruamente açoutar j

e ijto porque dixe
,
que os Mouros nom deviaÕ cuidar qtieje El-

Rey de Portugal havia de tornar pêra Jens Regnos
, Jèm leixar

mantimento a fua gente com que lhe ptdejfem defender a Villa
^

nem cuidajfem que a principal coufa com que aquejle lugar ha-

viam de tomar era fome , fe nom fojfe per força de combates
,

e de pellejas. E eu vendo como por femelhante coufa me fazia
danno , e injuria

,
prepus de me partir de Jeu Senhorio , e viver

em tua fogeiçaÕ. E mais dixe que a bombarda Real que ef-

tava em Tanger nom era ainda alli
,
pêro que já era em agoa

de Liam
,
que fom dalli duas legoas ; dizendo ainda que a

gente de pee fugia
,

porque diziaõ que nom tinhaõ manti-

inentos em baftança , fegundo a gente era muita, porque co-

mo cada hum comia o mantimento que alli trazia , logo fe

partia, e que ElRey nem os outros Capitães , e Alcaides

nom davaõ mantimento fenom aos feus ; e que per feme-
lhante apanhavao muita rama pcra virem a tupir a cava que
novamente fora feita arredor da Villa. Eftas e outras muitas
novas contou do Arrayal , efpicialmente dixe que o numera
dos mortos era de cento ataa cento e xx , afora os feridos

que craõ muitos. Ficou aquelle Mouro na companha dos
Chriftáos , c ao dcfpois fe fez Chriftao. E porque aquelle

Mouro antre as outras coufas dixe
,
que os Chriftaos no ou-

tro dia haviaõ de fer combatidos, penfou Dom Duarte que
o combate fofle mayor do que foy , e fez preítcs a gente
com fuás artelharias , e artifícios

,
porém todo fe tornou em

quatro pedras com que nom fezerom algum dano ; mas no
outro dia defpois daquclle fc poferom os do Arayal em or-

denança pêra combater, mas nom fe oufarom afaftar longe
do alojamento , ante tornarom a poer íua força naquellas bom-
bardas que tinhaõ, como eni.ellas eftevelTc toda principal par-

' Q^ ii te
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te de fua efperançia ; ca clles nom tinhaõ fenom que todallas

pedras que lançavaô faziao eftranho dano na gente e coufas

da Villa , e lançarão em efte dia xxx pedras dcnrro
,
que nom

fezcrom outro dano fenom que furarão algumas cafas : o que

era aíTaz pêra maravilhar pedras taõ grandes , empuxadas

com tal força em cerco pequeno cheo de gente , nom faze-

rem outro danno , o que era pêra atrebuir aa graça de Deos.

E nefte dia paíTou huma daquellas pedras per taõ acerca de

hum criado do Infante Dom Henrrique
,
que lhe ficou o poo

da pedra na manga da faya , mas o efpanto daquelle hou-

vera de fer muito mais danofo que o mal. E porque a praia

jazia toda chea dalmazcm, mandou o Capitão a alguns bef-

teiros que o folTem apanhar , e per femclhantc mandou aos

Valladores que folTem apanhar lenha e rama : e a ifto acu-

diram alguns Mouros poeríTe trás huns vallos que tinhaó

feitos n'area , aífi pêra guardar a Ribeira , como pêra fazer

danno aos da Villa, quando tomaflem atrevimento de fair fo-

ra. Ecomo fehuns e outros viraõ , aífi começarem fua pelle-

ja ataa que os outros Mouros conieçarom d'acudir
,

peroo

foi hum dos Mouros morto, e outros feridos. E no outro

dia derom os Mouros outro combate lios da Villa, lançan-

do muitas pedras, e afora as dos troos e pellouros de chum-

bo , e foi achado que fe lançarão naquelle mes na Vil-

la Dclij pedras. '
•

J"^-

; ;
CAPITULO XLIX.

Conw a bombarda grande chegou ao Arrayal dos Mou-
ros y e do que Je fez ;/o cerco em ejles nove dias

,
', ;: feguintes.

COmo naturalmente acontece áquelles que feguem algu-

ma coufa , em que fe o defejo principalmente outorga ,

os Mouros vendo como fe lhe o feito nom guifava como
el-
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clles queriam , fpicialmcnte porque viraõ que tantas pedras

como já tinhaõ lançadas na Villa , c que os Chriftáos nom
afljxavaó nenhuma coula , nom ficava já fua fperança íenoiTi

cm duas coufas , na bombarda grande, e no mantimento que

tiniuõ que fallccia aos da Villa ; e afll o diziam aos nollbs

quando eftavam aa falia com elles de noite
,

que bem fabi^

EiRcy e o Marim que a fua fome era grande, e que já nom
comiam fenom cavallos

,
preguntando que fora do cavallo Ru-

ço. Diz o Autor que por eíte cavallo perguntavom elles af-

inadamente , aíll por fer devifado antre os outros , como
porque era do Capitão

,
que mais vezes andava acavallo que

algum dos outros. E no fegundo dia do mes de Dezembro
lhe chegou aquella grande bombarda , em que citava tanta

parte de fua efpcrança. E trigofamente começarom de a con-

certar, que logo no feguinte dia que era vefpora de Santa

Barbora foi de todo enderençada , e tanta era fua fandice

,

que fem elles terem nenhum tiro feito com ella , cuidavom
que tinhaô acabado todo feu feito ; e como gente oufada

,

e que ftava fegura da vitoria, fe juntarom alguns e decerom
aa praya , tendo que poftoque foílem fentidos

,
que nom ha-

viao os Chriftiíos de ter oufio de lhe fazer danno. E tanto

fe chegarom aa barreira, que as vellas que eftavaô no muro
houveraó delles conhecimento , e ifto porque a lua ftava em
bom crecimcnto. E como aquelle Capitão quafi toda a noite

andalTe nos muros em breve foy avifado do atrevimento que
os Mouros tomarom , o qual trigofamente chegou alli. E
tao acerca eftavaõ já da barreira, que elle per li matou hum
Mouro com huma beefta que tomou a hum daquelles que
velavaõ , e os outros matarão dous , afora outros que forao

feridos. Onde conhecido feu engano , fe tomarom atras nom
taó allegres como alli chegarom. Hora , dixe Dom Duarte

,

eu vejo no atrevimento ãejles Mouroí que ou fe elles querem
defpachar daqui , ou tem algum novo oufio , que fe atreveram a
chegar tao acerca de mos. E pois que ajfi he , dixe elle , eu

quero ver fe os pojfo enganar , e os quero tirar da prefunçao

que
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^ue tem ,
que nós nom temos já outro mantimento fenom os ca-

•vallos. E porém como foi menha mandou a alguns daquelles

de pee
,
que conheceo por mais dcfpoÍLOS pcra ello, que fe

laiíTcm aa praya a acompanhar almazem , Ca fey ^ dixe clle
,

que fegundo ejles no(fos amigos andao argulhojos
,

que logo

Jòm pegados comvofco ; mas vós nom vos efpnntes pojloque

os vejaes decer a vós , ca ante que elles fejao comvofco fe-

res accorridos. No qual pcnlamento Dom Duarte nom foi en-

ganado
,
porque ainda os Chriftaos bem nom fayaõ das bar-

reiras
, já os Mouros começavaõ de decer , e os noíTos com

grande fegurança começarem d'apanhar feu Alma/em. E aíll

como fc juntarom huns com outros , mandou o Capitão fair

outros que ajudaflem os primeiros , onde os Mouros nom acha-

rão aíli as coufas brandas como ante p^nfarom
,
porque logo

no primeiro ajuntamento foraõ mortos fete afora os feridos.

Dom Duarte mandou logo a Ruy Dias Lobo
,
que faiíTe aca-

vallo o mais a ponto que podcíTe. O Fidalgo era de nobre

coraçom , e havia boa forma de corpo , e fez acubcrtar feu

cavallo , e elle pofto cm todas fuás armas , e fayo ao meo
da praya. Hora quero eu , dixe Dom Duarte

,
que vejaÕ os

Mouros fe temos nós os cavallos comeftos , e ainda pêra lhe

vioflrarmos o pouco temor que deJles havemos. E os Mouros
que eftavaó noArrayal como viram aquelle de cavallo affi an-

dar na praya , comcçarom de decer huns , e huns o mais tri-

gofamente que podiao , e envolveromfe logo huns com os

outros de tal guila que foi a pellcja alTaz grande. E aílí das

armas dos noíTos , como dos engenhos de cima foraõ os Mou-
ros aífi danados, que houveraô por feu proveito de fe torna-

rem pêra feu Arrayal , algum tanto falecidos de fua primei"

ra fperança. Mas alguns dos outros que nom foram naquella

companha , tendo por efcarnio de os Chriftaos ferem allí po-

derofos
,
que podeííem dannificar taes homens como elles, fo-

raõ logo preftes , e junta huma foma delles , e como foi noi-

te foraõfe direitamente aa barreira. E porque alem da grande

claridade da Lua , a qual era já conjunta a fua opoíiçom , o

tem-
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tempo de fi mefmo era muy claro, ca foi cftc anuo de pou-
cas auguas , tal que quafi nunca pareoco Inverno , foraõ vif-

tos cquclles Mouros como partirom do Arrayal
,

porque os

VelLidt)res como os viram fairaíli atropelados, logo conhece-

rem a fim de Tua íaida , e eftcverom aíll preftes que , ainda

elles bem nom chegavom aas barreiras
, já começavao de íe

arrepender de feu primeiro confelho
,

porque aíli das colo-

bretas elpingardas como das bcílas poucos ficarom que nom
fentiirem parte do danno ; de guifa que com mais trigoíbsf

paíTos fcguirom a tornada que a vinda. E foi achado pello

que fe dcfpois foube
,
que antre o dia e noite morrerom ou-

tros das feridas que dalli levarom. E nefta mefma noite foi

Dom Duarte aviíado per dito de hum Elche que fc chegou
aa outra parte da Villa e fallar com os noíTos

,
que no outro

dia defpois de jentar haviaô os Mouros dar hum combate aa

Villa , o mayor que fe ainda nunca dera. E ifto porque ti-

nhaõ já fua bombarda corregida , com o qual tinhaõ que ha-

vi.iõ de dar com hos muros no chão. E ainda dixe que os do
Arrayal eftaraó muy queixofos

,
pello danno que cada dia viaô

receber aos léus
,
pollos quaes o defejo da vingança era muy

grande antre elles. Dom Duarte fem aquelle avifamento nom
era efquccido do que lhe compria pêra fua guarda e defen-

fom , avifou cíTes principaes que penfaíTem fedo de 11, e que
eíteveífem efpertos pêra quando chegaíTe a hora. E nom foi

o Elche enganado no que ouvira no Arrayal , ca pouco mais

erao de onze horas quando os Mouros começarom feu com-
bate

,
que durou atte cerca de noite ; fazendo o mais a meude

que podiaõ jogar fuás bombardas e engenhos , efpicialmente

aquclla grande cm que eftava fua tanta fperança. E porque

viram que em aquelle dia fe lhe nom azavaõ as coufas como
elles queriam, logo no outro dia como foy menha tornarão ao

combate , chegando todallas coufas que fentiram que os po-

deriao trazer aa fim de feu defejo. E vendo como até o meo
dia os da Villa nom afloxavom nem ponto , ante cada vez fayaõ

mais aos muros , e fegundo feu parecer com muito mayor vi-

ve-
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veza , eícarmentando aos feus com os engenhos e beeftaria

,

de guifa que huns e huns fe iham afaftando do muro nem to-

dos faÔs mas muitos feridos , começarom d'aver antre 11 trifte-

za. E porque viam todas aquellas paredes inteiras e faás

,

acrecentavafle ainda muito mais fua fanha , ca clles nom cui-

davom fe nom que como a pedra faya daquella grande bom-

barda
,
que logo havia de dar com todollos muros no chaô

,

e nom podiaó cuidar fenom que o erro era no aflento da

bombarda , e hora o mudavom pêra huma parte ora pê-

ra outra.

C A P I T U L O L.

Como Luiz Alvarez de Souza chegou a Alcácer , e do

recado que trouve.

A Vendo já trinta e lete dias que a Villa Dalcacer era

cercada , chegou fobre a barra Luis Alvarez de Soufa

,

Vedor que era da Fazenda na Cidade do Porto , com hu-

ma caravela e hum bargantim ; e hum viratom enviou hum
cfcrito aa Villa , no qual fazia faber ao Capitão » Como El-

» Rey de Portugal fe fazia preítes quanto podia, pêra lhe acor-

» rer per fua peífoa com todo o poder de feus Regnos. E que
)» fe elle alguma coufa quifeíTe enviar dizer aaquelle Senhor

,

» que elle eftaria allidousou três dias. Eque quando houvef-

» fe de enviar o virotom com cfcrito, que fize fie final de ci»

y> ma do muro , e que elle eftaria preftes pêra o receber. » Ef-

to cremos que elle efcreveo de fi mefmo , mais por dar es-

forço aos Chriftãos
,
que por lhe fer mandado , ou per ven-

tura lho efcreveo aíTi ElRey que o fizeíTe , ca elle ficara em
Cepta ao tempo que a frota partira

,
pêro as coufas nom ef-

tavaÔ afli azadas no Regno
,

que a Villa taõ cedo podeffc

receber tal focorro. Os Mouros como viram alli os navios

nom lhe ficou por conhecer a fim de fua ancoraçaõ^ e po-

rém
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rtíin quifcrac) moftrar aaquclles Chriftãos que o feito nom cf-

tava aíll ligeiro d*acabar, e endercnçarom logo fc is bombar-

das , afora a grande que lançava pedra que pcfava quatro

quintaes , e troõs , ecolobrctas, e fundas, e arcos, c bcef-

tas , com que começarom hum muy forte combate que du-

rou muy graõ parte do dia , no qual efpaço lançarom na

Villa cixiij pedras. Hora qual penfaes que podia ler o co-

ração por muita fortaleza que houvelTe, que podcíTe eftar fem
temerofo pcnfamento ver pella Villa cair tantas , e taô gran-

des pedras afora outras mais pequenas , e nom penfar que
alguma vez poderia acontecer a forte no lugar, onde clle

cíleveífe ? Com outras circunftancias que lhe ibbrcvinhao cada

dia , como contaremos em outro lugar. Em efte dia foi mor-

to hum bccfteiro da Villa , e outro da parte dos Mouros,
e foi ferido hum moço da camará do Capitão

,
que fe cha-

mava AíFonfo Caldeira , de huma fecta pello pefcoço que lhe

layo á cabeça
;
porém guarcceo , e ao diante fez grande dan-

no aos infiéis em muitas pellejas , em que contra elles foi,

pello qual mereceo receber ordem de cavallaria. E aalem das

pedras que os Mouros lançarom aa Villa , nom lhe ficou por

lançar outras aos navios , efpecialmente aos batces em que
Luiz Alvarez andava com fua gente , fazendo tirar com feus

troõs aos Mouros
,
que via mais acerca do maar : e ifto pêra

aguardar recado da Villa , onde foi ferido de huma feta na
maaô , nom ficando porém fem vingança ; ca os feus enge-'

nhos poucas vezes podiam defparar
,

que nom achaífem em
que fazer danno. E fe em efte dia o combate foi grande

,

muito mayor foi o feguinte ; ca ainda nom era menhã já o
arroido era muy grande no Arrayal

,
porque acordarom aquel-

les Alcaides, que era bem cercarem a Villa de todallas par-

tes com dez bombardas. Ca os Chrijlaus fom poucos , dixeraõ

elles , e nom ha poder que pojfao Joportar tanto trabalho
, fe a

todallas partes houverem à^acudir. O que foy aíli feito per tal

guifa
,

que foraó lançadas na Villa em aquelle dia cento e

XX pedras , afora quatro que lançou a bombarda Real. Al-

Tom. Ill, R gum
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gum pequeno danno fezerom eftas pedras , o qual todo
foi quafi nigligencia

,
porque de hum tiro Icvarom huma

amctade de huma amea , e outro furou huma cafa. E co-

mo a efperança dos Mouros foífe tao grande na grandeza
daquella bombarda , e virão que já fizera tantos tiros , e

os Chriítãos andavam tao defpachados e alegres per cima
dos muros , fem alguma moftrança de temor , nem de ne-

nhuma danofa novidade , ficarom aflaz triftes
,

porque lhe

parecia que todo trabalho era em vaô j e que o que mais

era que ihaõ vendo, que haviam dalli de partir fem vito-

ria. Foraõ naquellcs combates feridos fete Chriftaos de fe-

ridas leves , e dos Mouros foram mortos outros fete , os

ijuaes fe foraô poer trás huns vallos
, que eraõ acerca da

Villa da parte de Cepta , com prefumpçaõ que a Villa ha-

via de cair do primeiro tiro
,

que aquella grande bombarda
fizelTe , e que elles feriam os primeiros que feriam dentro

,

fe quer porque nom ficaífem com a menos parte do rou-

bo. Foi efte dia Cavalleiro Martim Arraez , homem de boa
geraçom , criado que fora DelRey Dom Joaõ. E aqui ha-

veis de faber
,

que efta ordem de cavallaria fe corrompe©

,

defpois que os Infantes foram a Tanger a primeira vez
;

que foi dada a tantos
,

que quaíl nom havia na Corte ne-

nhum que como alguma coufa fezeífe, que per íi ou per ou-

trem nom requereíTc cavallaria.

GA-
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CAPITULO Li.

Como Dom Duarte efcreveo a ElRey o ponto em que

ejlava , e como o efcrito joi levado a poder dos

Mouros , e da Carta que o Marim efcreveo , e

da repojla que houve.

COmo cftes combates celTarom , logo Dom Duarte come-
çou de confirar no pouco mantimento que tinha , c co-

mo a vinda do focorro nom podia fer tam acerca , como fua

nece/Udade requeria , e quantos cafos duvidofos fe naquellè

feito podiam íeguir. E que per ventura como fe ElRcy en-

ganara na ficada dos mantimentos , aífi fe poderia enganar no
alongamento do focorro , determinou de lhe efcrever todo.

E que clle tal determinaçom nom quifera ter per hum modo
de grandeza d'animo , todavia lhe fora necelíario que o fe-

zera per requerimento daquelles Fidalgos , e homens nobres

que liavam com elle , os quaes lhe cada dia apprefentavao

fua tanta neceílidade , a qual era manifeíla antre os olhos de

todos : e determinado que o efcrito fe fizeíTe , acordarão que

fe efcrcveíTe em lingoagem Francês
,

porque fe per ventura

folTc havido dos contrários nom podeíTcm conhecer feu fali-

cimcnto. Mas que feria
,
que o virataõ com o efcrito foi to-

mado dos Mouros ? E nom falleceo algum máo Chriftaõ que
lho deu a entender , o que nom foi pequena gloria pcra

aquelles infiéis , efpicialmcntc pêra os principaes ; ca quan-

to cada hum mais tinha, tanto mais temia, ca como diíTe

aquelle dofto Marques de Santilhana em huns provérbios que
fez, Oiiem referva ai temido de temer} E porém fe juntaroni

aquelles principaes do Arrayal , c falarom com feu Marim.
Poix que ajji he , dixe Xeque Laroz

,
que temos manifejlo o tra-

balho dejles homens
, Jerá bem que o Marim lhe efcreva que lhe

leixem a Filia, e qite os poerao em falvo ) ca pojloquefíia.ne-

R ii cef-
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cejjidaàe tanta feja , mm deve homem efperar ,
que elles per ^/l

mefmos Je rendaÕ ^ ca fom pella mayor parte FidalgOí ^ e nobres-^

e quando fe virem na derradeira JieceJJidade ^ abrirão as portas da

Villa , e darão em ejle Arraial , com determinafom de acabarem

como homens quejandos fom , e nom hao de aguardar a grande
,

•nem a pequeno
, fcnao viatar quantos acharem , onde nom ha ho-

mem por ardido que feja ,
que oufe efperar os fens primeiros

golpes : todavia hajamos a Villa por bem , e vanfe com Deos
,

ou com o Demo como quiferem , e nós iremos ver vojfas cafas
,

e fazendas , nom eflemos aqui padecendo de huma parte com os

imigos , e doutra com o frio , vendo lazerar nojfas beftas e gen-

te com todollos outros. Dixerom que lhe parecia bem
,
porque

efte Mouro era de grande authoridade antre elles , aíTi per

idade como per valor. E porém fez o Marim efcrever huma
carta que dezia; Fois que eu já fei a tua puridade , mais per

modo de compaixão que de necejjidade , conhecendo em ti que és

bom Chrijtão , e esforçaJo flbo do outro velho de Cepta , defen-

ílate Deos , e te moflre o caminho da verdade
,
que he caminho

de bom e dereito , confelhete Deos os boÕs coufelhos e verda.!ei^

ros. Se te qtiiferes poer em nojfas mãos ^ e te poer em algum

trauto
, ferd coifa mais proveitofa a ti que a nós

,
fazertcmos

bem , e guardaremos de mal a ti , e a effes Chrifinos que com

tigo fom ,
faremos a elles o que teu Rey fez aos nojfos Mou-

ros que efiavam nejfas cafas , em que tti agora ejlds '. confelhe-

vos Deos de ca?ifelho faõ , ca nom podes agora fazer mayorfer-

vifo ao teu Rey
,
que dares a vida a ti mefmo , e áquelles que

comtigo fom. E fe tu iflo nom quiferes , Deos he grande e juf-

ticeiro , e quererá dar aas mãos dos feus fervos as cafa^ em

que nacerao , e as herdades que feus padres e av os fezerom:

manda logo a carta com toda tua vontade- Dom Duarte como
abrio a carta do Marim , e achou dentro a que elle enviara

a ElRey de Portugal efcripta per Francês , muy fecretjmcn-

tc fez ler a outra. E como os Fidalgos foubcrom que alli era

carta do Marim , correrão logo pcra onde feu Capitão eíta-

ya por faber o q,ue era ; mas Dom Duarte como era avifado ,.

en-
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entcndeo que lhe nom compria dizer de todo a verdade ; e

quando fayo da cafa onde eftcvcra lendo a carta , alegrou a

cara de fe vir forrindo. Pareceme , dixe clle
,

que jd ejieí

nojfjs pouco amigoí vaÕ conhecendo o que tem em noos , ca jd
me agora efcreveo o Marim que fe qnifermos traElar com elle

,

que lhe prazeria de o fazv , no que parece que jd o feito vai

em boõs termos
^
porque eufei que ellesfe comefao jd d'anojar

j

e que huns e outros fe vaÔ pouco e pouco , mas cu lhe quero ref-

ponder como pertence a tal cometimento. E porém lhe efcreveo

huma carta
,
que dizia em efta guifa ; Tu faberds que ElRey

meu Senhor nom leixou aqui a mi , e a efles Fidalgos , e outra boa,

gente
^
pêra te entregarmos a Villa , mas pêra defendermos ^ nom

fomente a ti , e a todo poder de teu Rey que hi tens ajuntado
,

mas a to 'oitos Reys do mimdofe fobre nós viefe. E tu fabe que

tal he nojfa vontade de joportar quaefquer trabalhos
,
que nos JO"

hrevir poffao atte morrer. E pêra tu bem veres fe concordao

as obras com as palavras , chegate com tua gente dcerca dos

muros pêra nos combater , e alli poderds ver o ponto em quejo-
vios , e as vontades que temos. Outro fim me dixerom

,
que o teií

Rey per teu confclho ordenava de mandar fazer efcadas , e ar~

teficijs pêra chegardes ao muro , o que me parece que ten '.es me^
Ihor aparelhado

., fe vós grande vmtade avees de o fazer
^
porque

eu tenho aqui muitas efcadas ,
que ElRey meu Senhor aqui man-

dou trazer pêra tomar ejla lllla ,, das quaes te eu mandarei póv
huma antre cubelo , e cubelo , e então venhaÓ os teus Mouros
fubir per ellas

, fe fe taÔ fortes achao pêra per ellas entrar , e

per alli poderds conhecer a vontade que nós outros temos traha'

Ihar por honrra do noffo Rey , e por defefa de noJfa ley , e pei-

to que a nós mefmo pertence. E affl feres fora de trabalho de

viandar lavrar madeira pêra efcadas , ucm aguardar tempo em
que fe poffao fazer , o que bem podes efcufar fe quiferes ; o que
a mim , e a quantos e/lamos em efta Villa

, ferd grande praza'
em tú quereres de nós aceptar efta graça. E quando eíta ref-

pofta foy dada ao Marim , e publicada na tenda DelRcy

,

perante aquelles feus Marins e Alcaides, ficarom dello muy
ma-
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maravilhados. Ejlrmiha foberba he ejta , dixe o Alcaide de
Cacere Quebir , de Chrijlaos morrerem de fome , e faherem

qite o /abemos nooí ^ e entenderem que nom he coufa que pojfamos

continuar j e todavia falarem com pallavras foberbas , até que

•venhaÔ ao que vieram otitra vez
,
quando cercaram a Cidade de

Tanger. Se os que vierom a Tanger , dixe Xarate , teverom tal

cerco y e os nom tomarom taÕ fem mantimento
,
poderá fer que

mais cara cufiara a fua filhada do que cujlou ; ca ejles ejlaõ já

fobre aqnelles muros. E que elles efcrevejfem que nom tem man-

timentos , aquello nom he pot fer ajfi ^ ca mm he de prefumir ^

que hum Rey que vinha de feii Regno com todo fcu poder , a to-

mar huma Villa , e fe chamou logo Senhor delia , houvejfe de

partir fem leixar o neceffario pêra fua governança ^ e defenfom.

Mas eftes efcrevem ijlo
,
porque ElRey venha mais cedo a tira--

los dejle trabalho ; e que pojloque elle tenha effe cuidado
,

que

o faça com maior trigança , e desí que lho agradeça muito mais.

'Mandou porém o Marim efcrever a rrepofta ; mas Dom Duar-

te nom a quis receber, como homem prudente, e aíTaz avi-

fado, ca taes coufas lhe poderá enviar dizer, a que fe al-

guns puderaô inclinar as vontades, e receber alguma fraque-

-za. E porém lhe mandou tirar aas beeftas , dizendo que fe

tornaífem pêra feu Arrayal , ca lhe nom compria repofta

,

fenom feguir per feu feito em diante , ata acabar o porque

alli ficarom. .
--

:. , . .•

CAPITULO LII.

Como Rodrigo Ajfonfo fayo da Villa , e do que lhe

aconteceo.

HAvendo já xxxj dias que o cerco durava , vio Dom Duar-

te como os Mouros tinhaõ hum valo feito na área, aa

fombra do qual fe acolhiam pêra fe ampararem ás feetas e

troõs y e efpingardeiros , e fpingardas da Villa, Tomay , dixe

el-
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clle a Rodrigo Affonfo íeu Irmão, alguma gente com que pof^

faes fatr fora , e hi d praya , e faze derribar aquelle vallo , e

apanhem os béjleiros , e gente de pee o mais Alinazem que po-

derem. Rodrigo AfFonfo foi logo preftes. E ainda elle bem
nom começava fua obra

,
quando os Mouros começarão de

decer de todallas partes , fazendo feus alaridos , como fazem
os lobos

,
quando haõ viíta da preá de que fe entendem da-

proveitar. O vallo era já derribado , e os homens queriaó

entender no Almazem , e pedras que lhe raandavaõ apanhar
j

ca todo faira da Villa , na noite em que fe os Mouros che-

garão á barreira, donde lhe enviarão aquelle prefente , com
que alguns teverom mal de cear. Rodrigo Affonfo como vio

os Mouros acerca , dixe áquelles que levara configo
,

que
fe apartaíTem dous ou três, que fomente entendeíTem nas pe-

dras e Almazem , e que elle com os outros fe teriam com
os Mouros , os quaes deciaó a elles muy rijos, blandindo

fuás Azagayas , e dando muy grandes alaridos , como gente

Guiada c fegura da vi£toria , enganados porém com fua pre-

fumpçom ; ca ainda que elles tantos foliem
,
que bem hou-

veíTe hi xxx pêra hum , logo da primeira chegada o fanguc

de feus corpos começou de tingir a brancura da área
,
por-

que Rodrigo Affonfo como os aílí vio , como homem ardi-

do , e bem acordado , çarrou mui bem fua gente , e fez hu-

ma ida com elles, na qual logo cairom alguns, e outros re-

ceberem taes chagas, que nom quiferom efperar a queda no

campo , mas tornaraôfe pêra fcu Arrayal bufcar fuás atadu-

ras , como quer que taes hi avia , a que a vida faleceo pri-

meiro
,
que fe lhes as chagas podeffem atar. Fero quanto a

pelleja mais durava, tanto o numero dos mortos era mayor,
porque tralos de pee começarom de vir os de cavallo , de
guifa que a praya quafi toda era chea ; onde a Rodrigo Af-
fonfo já naô convinha tomar tanto cuidado no danno que
feus contrairos podiaõ receber , como no modo como fe el-

le , e os feus podeffem falvar. E porém com muy boa con-

tciiença e avifamento fe começou de recolher. Os que ffa-

vam
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vam fobre os muros como viraõ os Mouros acerca da bar-

reira , começarão de repicar , e os que primeiro fairam , fo-

raô Gonçallo Pirez Malafaya , e Joaó de Bairros que era

Ichaõ DelRey , com fuás fpadas fomente , e aíTi como fairom

pella porta , viraÔ eftar hum magote de Mouros
,
que eftavao

tirando huma feia a hum cavallo
,
que os noflbs matarom , e

enderençarom logo a elles ; e Rodrigo AíFonfo que já tinha

recolhidos os que alli primeiro trouxera, faôs , c fem nenhu-

ma firida , bradou aquelles dous que fe tornaíTem , nom come-

teflem coufa que trouxeíTe danno a elles , c perigo aos da

Villa : pollo qual lhe foi neceíHirio de le juntar com elles ,

aíli pêra os ajudarem, como pêra os recolher; pois a elle fo-

mente o Capitão dera cargo da faida. Mas os Mouros como
viraõ aífi aquelles três , entenderom que lhe nom podiaô ef.

capar. E como já traziaõ conhecimento de Rodrigo AíFon-

fo , todos entenderom em elle
,

pella mayor parte ao rcmef-

far , e houve logo huma azagayada per hum braço. E hum
Mouro que antre aquelles era aíH como Capitão, como vio

Rodrigo AíFonfo pejado com a Azagaya que trazia em fi

,

levou de hum traçado , e ferio em huma perna , de guifa

que o derribou logo no chão. E alli como o vio em terra
,

aílí o tomou pella borda do gibanctc , c começou de o ti-

rar pêra íi. Dom Duarte como vio feu Irmaô em tal ponto

,

bradou que lhe foíFem acorrer; mas o primeiro que tomou

eíte cuidado foi hum feu Irmão da parte do padre
,
que fe

chamava Joaó AlFonfo , faltando do muro da barreira no chaõ.

E aíH como conheceo feu Irmão cm poder dos Mouros, aíE

começou a ferir pêra huma parte , e pêra outra , cpm huma
lança que levava , fazendo continença que queria remelTar:

pello qual aquelles que tinhaõ Rodrigo AíFonfo houverao por

feu barato de o leixar , afaftandolTe afora , e os noíTos com
paíTos certos , e temerofas contenenças fe recolherão á Vil-

la , obrando todos em aquclle dia , como homens em que ha-

via honrra , e virtude. Dos noíTos foi morto hum bceíteiro,

e dos Mouros onze ficarom alli , c toi ferido hum Cavallei-

ro
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ro
,
que fc chamava Ruy Vaz Alcoforado. E os Mouros do

Arrayal vendo os feiís mortos , e feridos , fezerao logo ar-

mar feus engenhos , e começarão de tirar aa Villa
;
pêro nao

quisDcos quefizefíem coufa , com que alegralTcm fi mefmoS;,
nem cntriftcccírem os contrairos.

CAPITULO LIII.

Como os Mouros vierom de 7ioite poer fogo a Alhetoca ,

e como os Chrijiaos fairam a elles , e como Je
hum Mouro lançou na Villa , e das nouas

que deu.

COmo a natureza do ódio fempre feja bufcar novos mo-
dos

,
per que hum contrairo poífa receber danno do ou-

tro , os Mouros penfarom huma noite de vir poer fogo a hu-
ma Albetoça

,
que ftava aa borda do rio ; os quaes como fen-

tiraô que grande parte da noite era paflada , foranfe che-

gando pella ourela do mar , contra onde ftava aquelle navia ,

pêra lhe poerem o fogo. Mas como os noífos nom foiTem

efquecidos da fim pêra que allieftavam, começarão de íe lan-

çar da barreira abaixo , ÍT. Joaô de Soufa , e Pedro Borges.

E aiH como eftes fairaõ , aíll fairaó outros, ataa que foraó tan-

tos
,
que teverom força pcra empachar aos contrairos

,
que

nom compriíTem fua má vontade : foi alli ferido hum efcu-

dciro DelRey
,
que fe chamara Lopo Dazevedo , de ferida

de que em poucos dias guareceo , e o danno dos contrairos

nom foi fabido
,
porque affi de noite fe tornarom para o Ar-

rayal. Porque áquelles nom ficou lugar de comprir fua maa
vontade , logo aíli de noite fizerom levantar os meftres das

bombardas , e outros engenhos ; e como a alva começou de

romper, começarem de dar combate aa Villa , e os noíTos

de fua parte , cada hum fe trabalhou por defender a parte

Tom. UL S que
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que lhe fora encomendada , e fobre todos o Capitão , cujo

cuidado nom era outro , fenom cercar o muro , e prover aos

lugares onde fentia alguma fraqueza. Durarão tanto em com-

bate , ataa que lançarom dentro na Villa cento e Ixxvj pe-

dras, das quaes foomente foi morto hum homem de pee; e

dos Mouros foram muitos tirados do combate com taes feri-

das, com que per íi mcfmos fe nom podiam mover , afora

outros que recebiam feridas leves , a que ficava poder pêra

fe poderem afaftar. E per femelhante combaterem no outro

dia ; ca como elles eraõ tantos , foo a quarta parte , e ainda

menos abaftava pêra combater a Villa. E o danno defte dia

foi todo dos Mouros , a que mataraô alguns , efpecialmente

foi morto hum ,
que era homem antre elles. E em cfte dia

fe chegou aa barreira hum daquelles Mouros , e dixe que

queria fallar ao Capitão , o qual levado ante elle lhe per-

guntou polia fim , a que alli viera. Venho Senhor , dixe o

Mouro , com animo de te fervir
, fe meuferviço quiferei tomar

,

fenom que me mandes por tua nobreza pajfar feguro em outro Re-

gno ; ca nom qiiifejfe Deos que eu mais fizeffe vida em terra
,

onde homem tao máo , e cbeo de tanta crueza haja Senhorio. Ca

tu podes faber
,
que efie tyrano me mandou matar dous meus Ir-

mãos , foomente porque nom quiferom vir a ejte cerco. E como

quer que eu bem conheça
,
que elles erraran em nom comprir o

que lhe da parte de feu Rey era mandado , também conheço que

por tal erro nom deverom de receber a derradeira pena ; ca mui-

tas vezes fe acontece de os homens errarem em taes feitos , e naÕ

os mataÕ
,,

porém nem as leis dos Mouros nom mandão ajfi ma-

tar os homens^ quanto mais áquelles que jd fizerom outrosfer-

viços , e tem defpofiçom pêra aodiante fazerem. E fe per ven-

tura te praz faber o eftado de teus contrairos , eu to Jaberey

hem dizer
,
porque como determinei de me partir de fua compa-

nha , logo me trabalhei de faber todo aquello que eu fenti
,
que

me tu havias de perguntar. Tu faberds , dixe o Mouro
,

que

ElRey de Fez tem pagado foldo áquelles a que hc ordenado de fe

dar , defie dia ataa xiij dias , os quaes acabados tem determinado

-
. de
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ílc Je partir , e ajji o Marim com toda a mayor parte da gen-

te • e tem tençom leixar aqui quatro Alcaides por fronteiros
,

Jf. o Alcaide de Tanger , e o Darzilla , e o Dalcacer Qjtebir
,

e outro que ainda nom tem efcolhido , com quiv.beutos de cavallo
j

e muita gente de pee , aliem dos moradores da terra
,

que Je

Jempre com elles ajuntaram. E faherds ainda cpue muita da gen-

te meuda Je parte
,
porque o mantimento no Arrayal he pouco

;

ta Já nom dao a cada hum mais que huma manchca de farinha
,

e ainda nao a todos
,
Jdmente aos de Fez- , a que ElRey nom pa-

ga Joldo , e aJJi aos de Jua cafa. Outro fim podes Jaher
,
que os

cavalios lhe perecem , e morrem cada dia , em tanto que de xxx mil

de cavallo que alli chegaram , e ainda melhoria , hi nom haverá

XX mil y e ejles polia mayor parte auguados ^ e aferidos do fi-io.

E mandou ElRey aos moradores da terra
,
que lhe tragao certos

alqueires de paÕ cada hum , e ajfi o trehiito que lhe em cada hum
íinno Jom thcudns de fazer ; e nom lhe trouxerom nenhuma cou-

fa , nem fomente vir a [eu mandado , como gente que o nom pre-

ça
,
porque vê qtie elle nom he poâerofo pêra tomar ejia Villa,

E de Jeis mil camelos que vierom com a carriagem , afora as

cjitras bejlas de carega
, fom enviados alem de Fez

,
porque mor-

rem ally de dor de verilhei ; e iflo he por razom da terra que

he mais fria ,
que aqtiella em que os ditos camellos nafcerovi , e

tfao , em tanto que jd hi nom ha fenom muy poucos pêra levar

as tendas dejfes mayores Senhores. E quanto he a ejle palanque »

que os Mouros fazem per a beira do mar
,

podes faher que

ElRey o manda fazer
,
porque os ditos fronteiros hajam razom

de poder defender a praya , ajjl a ElRey de Portugal , como a

qualquer outro que quifer dar Jocorro , ou mantimento a efla

Villa. E mais te avifo , dixe aquelle Mouro
,
que ponhas bom

recado na yllbetofa, que aqui tens acerca da barreira
,

porque

ejia noite tem os Mouros determinado virem a ella , e lhe poer

o fogo , tanto qtie a lua feja pojla.

11 CA-
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CAPITULO LIV.

Como os Mouros vierom na noite fegmnte pêra poej'

fogo a Albetoça , e da pelleja que os nojjos com

elles bouveraÕ.

EU", dixe aquelle Mouro
, fou em teu poder

^ fe ejias con-

fas verdades- nao achares , hem podes de mi fazer jujiiça
,

como de homem mentirJo , líi enganador. Dom Duarte ouvio

bem o que o Mouro dizia , e nom quis defprcçar fcus ditos.

E porem mandou a Martim de Távora que dormi íle aqueila

noite na barreira , c com ellc feu Sobrinho Joaô de Soufa
,

e Pedro Borges, e João Borges, e Álvaro Dias , e Diego
Martins , e 2ÍII outros bons homens , alem dos feus próprios

,

avifandoos que teveíTem boa guarda na vinda dos Mouros,
que nom fizeíTem algum dano ao navio , os quaes teverom

tal cuidado
,

que tanto que fcus contrairos comcçarom de

poer o fogo á.]ue!la Álbetoça , logo houverom delles fenti-

do. E Joaõ de Soufa , e Pedro Borges foraõ os primeiros

que fairao , e desí os outros com clles , e houveraõ alli fua

pelleja. E como quer que aa volta que huns e outros faziam
,

acodiíTe muita mais gente aos Mouros
,

que aos Chriftaos ,

afll fôramos noíTos esforçados no feito, que nom fomente fi-

zerem Icixar aos Mouros de comprir a fim
,
porque fe alli ajuu-

tarom , mas ainda com muitas feridas os empuxarom aalem

do Rio: e tais hi houve daquelles
,
que per neceíEiade la-

varão fuás chagas naquella augua falgada primeiro que as

ataíTem
, porque a Lua eftava no primeiro gráo dcfpois da

conjunção, em que as agoas haviaõ cafi toda fua torça , e

a maré em meo crecimento , c fe o anno nom fora taõ feco,

alguns delles parecerom alli ; ca poftoque o Sol cíleveíTe na

cabeça de capicornio , em que as aguas foem mais de cair

do Ceo
, que em outro tempo algum do anno

,
pella niayor

par-

^i>
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parte ainda ataa aquelle tempo nom chovera quaíl nenhuma
coufa. Hum Ibo dos noíTos foi ferido naquella pellcja

,
que

fe chamava Luiz Mendes , efcudciro daquelle Capitão
,
pê-

ro guarecco de fua chaga com leves mezinhas. F. porque a

mayor parte daqucllcs Mouros que fe alli ajuntarom , haviaÓ

nobreza antre os fcus , anojados daquelle danno , vendo co-

mo fempre eraõ contrariados , do que penfavaÕ fazer aos

Chriílãos , e o pior que era fempre com fua perda , dixcrom
arquelle feu Marim , que era coula vcrgonhofa palTlircm tan-

to tempo lem fazer mayor danno a feus contrairos, ante el-

Jes ficavam fempre com a pior parte. Qtte quereis , refpondeo

aquelle Marim, que Je mais faça ^ cada dia Jom combatidos
^

nom ce(j'aÔ de tirar ejias bombardas. A gente faz o que deve ,

parece que a Deos nom praz que fe fifa doutra guija. Hora
Senhor j dixe hum daquelles , ejles Chrijiííos jwm podem fer tan'

tcs
,
que fe pojjdm revezar aos trabalhos ; eu fei ,

que fegundo

fuA pouquidade , e a muita fonima com que a nós pareceo que

peJleja-camoi , nom pode fer que fe alli todos , ou a maycr par-

te nom ajunta//cm : e fegundo a mitigoa do fonno que efla noite

texercm
,
jaraõ agora a mayor parte delles dormindo

, ferd bem
qtie mandeis aparelhar íodollos engenhos , e que como começar de

romper a Alva , logo comecem de combater , e huma hora melhor

doutra ; ca cem o carregamento do fonno nom ha poder que fe

alevante com tal ftrça , cowo fariao em outro tempo, haçaffe

Jogo , dixe o Marim
;
pois a vós affl parece que ferd bem. E

porém foram logo todos avifados , aquclles que haviaõ de
aviar os engenhos , e ainda nom era mcnha quando o arroi-

do era já niuy grande per todallas partes , onde os Mouros
eftavao. Os da Villa como fentirom aquelle rumor antre os

Mouros , bem conhecerom que todo era a fim de os comba-
ter ; mas com todo o fono que os Mouros penfavao

,
que os

noflbs tinham, nom o acharom aííi logo no primeiro topo;
ca elles com aquella fandia perfunçaó chegaromfe com mayor
atrevimento ao muro , do que ante faziam , mas o dano foi

todo dos dianteiros , ca logo na primeira chegada foraó huns

mor-
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morros , e outros aleijados. De gulfa que os trafcíros hou-

vcrao por melhor conlelho tornarle atras , c alll ficou todo

o combate nas pedras dos engenhos. E os noíTos vendo tor-

nar os Mouros atras como gente danada , e tenerofa , co-

nieçarom de lhe apupar , e huns a tanger pahnas , e outros

vozinas , e cornos, de que fe os contrairos muito annjavaõ. E
aíTi com aquella fanha durarão até a primeira vela da noite,

em que fe ajuntou huma grande foma dellcs , e vieronle

poer acerca da barreira : e porque a claridade nom era gran-

de , fendo o Ceo todo cuberto de nuvens , nom podiam os

noífos tanto eftorvar leu damno como dcfejavao
,

principal-

mente por nom defpenderem o Almazem em vaÕ, e líTomcf-

mo defpendcriam fua pólvora fem vitoria nem proveito ; co-

mo quer que quando , c como podiam , lhe tinivom com as

létas, e pedras, fentirom que os podiam danar: poro cona

todo houveram os Mouros lugar de fazer dous buracos na

barreira, da parte do mar.

CAPÍTULO LV.

Como no dia fegiãnte a hmre/ra fui corregida. E cia

pelleja que hoiivcrau com os Aloiiros.

TAnto que a lua começou de moftrar os finacs de fua

alegre claridade , Dom Duarte foi ver o damno
,
que os

Mouros naquella noite fizerom. E como vio aquelles dous

portaes , logo mandou chamar os mcftrcs e fervidorcs
,
pcra

fe todo correger
,

porque nom pareceífe aos Mouros
,
que

por mingoa da fortaleza fe leixavom esfarrapar, em cuja guar-

da pos a ífi mefmo com todollos outros Fidalgos. Mas ainda

elles bem nom pareciaõ na praya
,
quando fentirao de trás dos

valos, que eftavaõ feitos na arca, hum golpe de Mouros. E
affi como eftes começarão de fair

,
per femelhante fezerao

muitos Mouros de cavallo de todallas partes donde eílavao

alo-



DO Conde D. Duarte de Menezes. 145'

alojados, de guifa que em breve foi a praia cubcrta
, aíU.

de huns como dos outros
,

porque nom fomente deciam os
de cavallo , mas muita gente de pee mefturada com elles.

Começando fua pelleja com aquclla vontade, que taô gran-
des imizades , como de tantos annos jazem arreigadas nas von*
tades de cada huns , requere : mas per graça de Deosos Chrif-
tãos andavaõ aíli oufados, que os feus melmos corações lhe
moftravaô grandes íinaes da vitoria , de guifa que muy em
breve começou de parecer a melhoria

,
que haviaõ fobre feus

contrairos ; ca começarom de cair per aquella área huns de
huma parte, c outros da outra, aíli mortos como feridos,

em tanto que a alvura
,

que a área de fua própria natureza
tem , foi mudada com o efpalhamento do muito fangue , aílí

ós cavallos , como aos homens. Durou aquella pelleja tanto,
ataa que os Mouros houverem por fcu proveito de a leixar,

ficando dos feus mortos na praya jcxv , e dos Chriftãos foi

morto hum efcudeiro do Capitão, que fe chamava Nuno Pe-
leja , e foram dous feridos , nom de feridas mortaes. E a

efte tempo chegou hum Bargantim de Tarifa , em que vi-

nha Anrrique Froez efcudeiro DelRcy com feu recado , o
qual enviou hum virotaó : pello qual aquelle Principe noti-

ficava aaquelle feu Capitão, como era já bem fabedor de to-

do feu trabalho , ao qual muy trigofamente daria remédio.

E porque o dia paífava já de meado , recolheo Dom Duar-
te fua gente , e mandou que entendeíTem logo em comer

,

ca lhe feria neccífario tornar a acabar feu primeiro começo
,

como de feito fizerom ; ca os Mouros houverao por feu pro-

veito de lhe dar lugar pêra ello ; ca fegundo fe aodiante fou-

be , mais era o feu cuidado em lamentar os mortos, que de
empachar aos vivos

,
porque antrc aquelles xxv foraó mortos

alguns
,
que a elles parecia rezom de chorar , antre os qujes

o Irmaô do Alcaide Jabem Ferez
,

que áquelle tempo era

huma das melhores lanças que havia na cafa de Feez. E aíE

o choravaô quaíi todollos principaes daquella companha. E
dos outros craô oito Cavalleiros, homens havidos por efpe-

ciaes
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çiaes antre os Mouros , fegundó na noite feguinte contou

hum Elche a AíFonfo de Miranda , eftando com elle aa fal-

ia : e que alem daquelles que alli fallecerom , outros foraò

feridos , cujas vidas cftavaõ taô duvidofas , afiirmando que

aquella pelleja fora a mais trifte que ainda houvcraõ. Qui-
feraô os Mouros no outro dia moftrar o contrairá de fua trif-

teza , ordenando feus engenhos que tiraíTem aa Villa , feni

alguns delles chegarem aos muros. Mas logo feus tiros mof-

travaó a fraqueza daquelles que os guiavaõ
,

porque as pe-

dras fayaó com pouca força, nem fizeram mais que vinte ti-

ros com as bombardas menores , e coma grande dous. E du-

rando a pelleja, naquelle dia ante de comer tomarom quatro

Mouros atrevimento de virem combater a porta do Caftello

,

onde os dous acabarom feus dias , e os outros fe partirão

com menos fperança da que traziam.

' '^ CAPITULO LVI.

Como a Vtila foi ainda combatida , e do damio que as
*^'. bombardas fizeram. E como acabarom de tirar por

aquella ve.z.

CErtamente nós naõ poderíamos efcrever fem muita pro-

lixidade os defvairados confelhos
,

que os Mouros ti-

nhaõ fobrc o cerco daquclla Villa ; ca como o feu penfamen-

to fofle quando alli chegarom vendoíTe tantos , e com tantos

arteficios , e o numero tam defigual em comparaçom do feu ,

e a Villa alTentada em lugar de que fe bem podiam ajudar

em feus tiros e com.bates , e agora achavaô o feito taõ con-

trairo do que ante prefumiaô, movianfe muy grandes duvi-

das cm fuás vontades, E aífi avia fobre ello muy grandes

confelhos , e ifto principalmente era porque a gente fe hia

já anojando, aíll por razom dos frios que eram grandes, co-

mq por eftarem fora de fuás cafas, e ferem gentes de pou-

: :;\: ; ' ca
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ca roupa , tambcm do vcftir como de jazer. E quando viraó

a barreira corrcgida tam aíinha , e com tal atrevimento , c

o danno que os feus parceiros receberom
,
que delles era tan-

to fcntido , dixeram : Certamente ejles homens maginao que

a nós falecem as confas , com que lhe havemos de fazer dan-

no , efpeciaUneiite pólvora ; e vivem nefta fperança , penfan-

do que a mingua delia ferd caufa pêra os leixarmos de to-

do. Pello qual houvcrom por confelho de dar hum grande

combate aa Villa , entendendo que quando fe viíTem taõ at-

ficados , viriam a algum partido de que elles foíTem conten-

tes. E em hum Domingo, que era vefpera de San£la Maria
dante Natal , havendo trinta e fete dias

,
que o cerco dura-

ra , corregendo a bombarda grande , e outras duas mais pe-

quenas , e começarom de fazer feus tiros , temperando alH

feu pofto
,
que fuás pedras nom paíTaíTem fem danno dos con-

traíres. E aquella grande bombarda fez oito tiros , dos quaes

os cinco foraõ em vaõ , e os três danofos
,
porque com hum

delles derrubou três ameas de hum caramanchão , e o outro

derribou huma cafa , em que fe colhiaõ os pedreiros , fem fa-

zendo outro danno , fenom a perda da telha , e da madeira.

Hora quem poderia efcrever a alegria
,
que antre os Mouros

havia ; ca logo hum daquelles foi correndo acavallo pedir al-

viçaras a ElRey , dizendo que o muro era já de todo derri-

bado , e que ordcnaífe a quem entregar a Villa , ca já era

fua. E Dom Duarte ouvindo fuás allegrias , entendeo bem a

fim porque fe faziao , e ordenou como logo todo foífe cor-

regido
,
porque os contrairos nom houveífem caufa pêra cor-

rer per fuás alegrias atte o cabo , ante conheceífcm que
todo fe tinha em pouca eílimaçom. E porque ós Mouros pa-

recco que já tinhaó feu feito concertado
,
pois aífi acertarom

aquclle cubelo , dixeraó ao meftre que abaxaílc hum pouco a

maó
,
pois ílava com o pofto como lhe compria , c que da-

ria no muro. E logo aa quarta feira feguinte os Mouros tor-

narão a combater com duas bombardas , com que fizerao no-

ve tiros , e dous com a grande , e ambos eftes dous poferam

Tom. m. T gran-
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grande efpanto a alguma gente da Villa , ca hum deu na-

quelle mefmo cubelo em que ante dera , e como a pedra era

grande , aífi eftorgio todollos que alli llavaõ darredor ; e o
fegundo deu naquelle mefmo cubelo mais alto , c nom acer-

tou fenom huma amea que derribou , e dentro na Villa der-

ribou huma cafa , fem morte, nem aleijão dalgiima pcíToa

:

aíTaz foi pêra dar graças a Deos de fete centas e fetenta , e

oito pedras
,
que na Villa foram deitadas em todo efte mes

das bombardas geraes , e xxij da bombarda grande , nom fa-

zerem outro danno , lenom efte que dixemos. E aqui ceíHx-

rom as bombardas de tirar por aquella vez , e ifto per falli-

cimento de pólvora , como quer que dos noíTos taõ cedo

nom foíTe fabido. -

; ,
CAPITULO LVII.

Como Dom Duarte teve confelho fohre o mantimento que

lhe jalecla , e [obre a continuação do cerco ,
pêra

.?: i'..' -: que lhe tanto convinha focorro.

COmo huma das partes da prudência pêra confirar as cou-

fas que podem acontecer, fegundo diz o Philofopho no
livro das Éticas, onde diz, que aquelle fe pode chamar ver-

dadeiro prudente , cujo natural entender conhece as coufas

que fe aodiante podem feguir. Dom Duarte confyrando na

continuação do cerco, e a mingoa que lhe os mantimentos

já hiam fazendo , e como os Mouros cftavaõ em fua própria

terra, onde poftoque fe huns foliem outros viriam, parcceo-

Ihe feu cafo bem duvidofo. E paífadas eftas couf.is , haven-

do já quorenta e dous dias
,

que o cerco durava , ajuntou

eíTes homens , com que lhe pareceo que era razoni de fe con-

felhar. Porque^ dixe elle , a mim compre efguardar as confasy

que d defenfom dejla Villa pertençaS , a qual ejld pendurada no

fio de nojfa vida , e honrra , conjyrando o que temos prefente ,

que
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que he o cerco que ElRey com a mayor parte de feu poderio teni

pojh [obre nós , nom fabendo o tempo que elle aqui quererá ef-

tar ; e iffo mefmo quando nos ElRey iwjfo Senhor poderá Jocor'

rer , e vi/la o pouco mantimento qtie já temos , confyran.lo Jobre

todo , a mim parece que he bem
,
que vós façamos três coufas :

A primeira que matemos todollos cavallos que temos , e que fe

ponhaÕ em Jal ,
pêra nos apro-veitar delles em noffa governança

quando n:s a nece,fjidãde cofiranger. E efio digo que fe fnça lo-

go ,
porque nom hajaÕ razcm de nos comer algum trigo , ou ce-

%'ada que temos , a qual nos defpois pode aproveitar. E jegun-

âamente me parece
,

que he bem que ca:'a hum ponha regra em

Jua cajá , como eu entendo fazer na minha , e que a nenhuma

pejfoa fe dê governança
, fenom humn vez no dia. E a terceira

me parece
,
que nos he necefjario poermos efia Albetoça em aven-

tura
,
pêra a mandarmos a Cepta bu/car algum mantimento fe

fe hi pode haver
,
jcvom que fe paffc a Tarifa , onde affi da Vil-

la , como da Comarca fe haja qualquer pau que Je poder haver
^

nom monta que Jeja trigo nem milho , todo em tal tempo he ne-

cejfario e proveitofo vijla noffa neceffidade , ataa que fe Deos

lembre de nós , e nos traga focorro. Ifto digo , dixe elle
,
por-

que vejo que o mantimento he muy pouco , ejpecialmente do p^S ^

que he o principal foflentamento que a todos he ncceffario ; ca

vós vedes como ElRcy nojfo Senhor he em Portugal , e como

quer que tenha cui. 'ano de noos
,
per ventura penfa que o nojfo

fallicimento nom he tamanho , e afji lho faraÕ entender aqnelles

que teverom pouco cuidado de comprir feu mandado
,
quando noí

aqui leixarom • e por ello quererá poer mayor vagar em fita vin-

da , de que noffa necefftda.de requere. Todollos outros rcfponde-

rom » Qiie o acordo de Dom Duarte era bom , fomente que

» lhe nom parecia bem de matarem os cavallos , fenom quan-

5) do já viíTem
,
que fe nom podia mais fazer. E que por en-

» tom nom abaftana ferem todos avifados
,
que lhe nom delTem

» nenhuma cevada , fomente da palha e da augua , ca cfpera-

» vaõ em Deos
,
que ainda viria tempo que em aquelles mef-

» mos cavallos lhe fariam ferviço , e a ElRey feu Senhor. » E
T li Dom
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Dom Duarte diíTe que aquello nicfmo lhe parecia , c aOi fi-

cou per determiiiaçom.

CAPITULO LVIIÍ.

Como Dom Duarte fez hotar a Alhctoça ao mar , e co-

mo mandou o Almoxarife , e Rodrigo Rebelo

bufar mantimento. . ;

NO outro dia que era Domingo , vcfpera daquella gran-

de fefta
,

que a Saneia Madre Igreja ccllebra em me-
moria , e renembrança daquelle Santo dia , em que noíTo Se-

nhor Jefu Chrifto quis nacer do ventre Virginal de noíTa Se-
nhora Santa Maria , fobre o derradeiro quarto da noite , fez

Dom Duarte chamar Rodrigo Rabello , e Pedro Rodrigucz
feus criados , e Diego Gonçalves Almoxarife que era dos
mantimentos, com vinte homens, aíli pêra marear, como pê-
ra defender a Albetoça íe lhe mcfter fizeíTe. Vós , dixe eU
le a Diogo Gonçalvez , chegares a Cepta , e direis no Mar-
quez de Filia Viçofíi , e ao Conde Dodemira , e ao Cofide de

Villa H^eal j e aa Conde de Marialva , e affi a effes Setihcres^

e Fidalàos , como ainda fomos cercados , c que fobre todos nojfos

trabalhos fentimos a mingoa dos mantimentos
,
que eJJa acerca de

nos de todo falleccr. E que com r/Ie temor ,iós temos naquella

ordenança que fabes , e lhe poderes dizer. E que como eu , e

ejies Fidalgos que aqui foni lhe pedimos e rogamos
,

que nos

queiram acorrer com qualquer trigo , e farinha , ou hifcoito que
teverem

y o que nos enviem em algum navio feu ^ em quanto a foz
dejle rio he aberta

, e com ejlas auguas que durão. E tanto ,

dixe elle aaquelles
,
que lhe ejle recado derdes

, fique hi o Al-
moxarife

; e Rodrigo Rebello , e Pedro Rodriguez fejao pojlos em
Beier. Aos quaes mandou que fe foíTem logo a cafa Del-
Key

, e que lhe contaílem como ainda os Mouros ftavao fo-

bre a Villa, fem moftrança de fc querer partir; c que po-

rém
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réin lhe pedia por mcrcc
,
que ordenaflc como podcíTcm ha-

ver mantimentos , ou mandaíTc , cm quanto o podia fazer

com a força da agua
,
quem lhos foíTe dar ; e que tevcíTc del-

les efpccial cuidado de os dcfcercar ; ca poíloque per luas

boas vontades nom falecelTc de fe muy bem defender
,
que

era neceíTario de lhe falecer a pólvora, e o Almazem , c as

outras coufas cm que ftava grande parte de fua defefa : avifan-

doos que lhe foubclTem contar as couílis como paíTarao des

o primeiro dia que toraõ cercados, atte aquelle dia em que

partirão. E tanto que os teve avi fados , aíTi layo logo fora

da Villa , acompanhado daqucUa gente que fentio que com-

pria pêra botar aquelle navio , como pêra fe defenderem dal-

guns contrairos , e os achaíTem como já dixem.os : avilando

aaquelle Dicgo Gonçalvez, que fe per ventura em aquelles

Senhores nom achaíTe rcpairo
,
que palTalTe a Tarifa , e que

o compraíTe de qualquer maneira que podeíTe , dandolhe pê-

ra ello trezentas dobras que ajuntou , afll do feu como da-

qucUes Fidalgos. AlH tomarão aquelles homens a Albetoça ,

e a pofcraó na augoa , levandoa pelo rio ataa que a botarom

de todo ao mar , fem os Mouros haverem dello nenhum fen-

. timento. Chegarom aquelles efcudeiros a Cepta , onde nom
acharom nenhum remédio aquello que requcriaõ. E principal-

mente o Conde Dodcmira que era Capitão , nom fomente

foi prafmado por lhe nom remediar o mantimento , o que lhe

nom fora muy trabalhofo d'acabar , mas muito mais porque

em quanto durou o cerco , nunca mandou nenhum navio re-

querer ao Capitão , nem aquelles cercados fe liie compria al-

guma coufa; fendo requerido per alguns, efpccialmente pel-

]o Conde de Marialva, que lhe deíTe licença pêra fe vir fo-

bre o porto , fe quer por dar algum ofio aaquelles do cer-

co , o que ellcs muito defejavaõ , nom por avantagcm que

cm fua defenfam houveíTe de fazer , fomente por terem azo

pêra dannar a feus imigos, os quaes quaíi nunca alli deciao,

fenaõ quando crao navios no porto. E porque o cfpaço que

dos muros á ourela do mar nom he tanto ,
que as pedras que

fayaõ
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fayao dos engenhos alli nom chegaflem , e ainda as beftas

pélla mayorparrc, haviaó os do cerco grande dclenfadamen-

to quando os alli viao decer
,
pêra terem em que fe ocupar,

ca ou do muro de cima , ou da barreira lemprc faziaõ gran-

de perda em elles. E quanro o Conde Dodcmira por efto

foi prafmado , tanto recebeo de louvor Affoníb Darcos , Al-

caide de Tarifa , o qual cada fcmana alli enviava hum bar-

gantim a fazer prcgunta fe lhe compria alguma coula. Efte

Affonfo Darcos fe veo pêra ElRey ,
quando filhou aquclla Vil-

la , com cem homens a o fervir : pello qual lhe ElRey afentou

de tença em feus livros cremos que xv mil rcaes em cada hum
anno. O navio em que Dom Duarte mandara aquellcs efcii-

deiros , foy quebrado no porto de Cepta ; e fc Dom Fernan-

do filho primeiro daquelle Marques , nom fora que os man-

dou pocr em hum feu navio em Tarifa, ainda leu aviiamen-

to fora peor ; como quer que Deos azou aíFi as coufas
,
que

lhe nom foi pêra aquella vez neccíTaria coufa
,
que aquelles

houvelTem de encaminhar. Alguns daquelles Fidalgos
, que aíTi

eílavaó em Alcácer , derom de li fee
,

que a noite paílada

virão em hum cubelo candeas acefas , no que entenderom

que era o corpo Santo Frey Pedro Gonçalvez
,
que os vinha

confolar com algumas boas novas que lhe avião de vir. F^

taes forao as peíToas que derom de íi efte tcftemunho
,
que

todos lhe derom authoridadc : e noni fomente fe contentou

Dom Duarte de poernaquclla noite aquella Albetoç.i no mar
,

mas ainda fez derribar quantos valos ftavaô na praya , fazen-

do levar quantos ceftos os Mouros tinhao chcos d'area , fob

cuja fombra tinhao abrigo.

CA-
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CAPITULO LIX.

Como Dom Duarte no dia de Santo EJIevaÕ fajo fura,

e da pelleja que houve com os Mouros.

QUando os Mouros pella mcnhíí o olharam , e naõ viram

a Albctoça naquelle lugar onde a foyaõ de ver, nom po-

diam pcníar, Tcnom que o Capitão fogira do lugar, e fora

bufcar focorro. E hora foíTc de cerra fciencia , ou per acer-

tamcnto , naquelle mefmo dia pareceo em hum caramachao

onde viíto, e conhecido dos Mouros, ca pollo ufo que ti-

nhaõ de o ver a meudc , haviaó já delle grande conhecimen-

to. E alll fairom de íua maginaçom. E logo naquella noite

feguintc fobrcveo no mar muy grande tormenta , a qual aca-

bou de desfazer todos aquelles vallos , e efpalhou os celtos

que ficarão de huma parte pêra a outra , outros tirarom as

ondas do mar pcra II , de guifa que todo foi deftroido , e

desfeito. E hum carevo que os Mouros alli tinhaô , veo den-

tro pella foz arriba quebrado em pedaços. E no outro dia

que era feita de Santo Eftevaõ , mandou Dom Duarte a hum
fcu cfcudeiro que fe chamava Gonçallo Gil

,
que tomaíTe cer-

tos homens , com os quacs foíTe dar daquella lenha a quem
a quifclTe , avifando outros que eftevelTem em guarda na bar-

reira fobre aquelles , tendo logo falia com os Fidalgos. Pare-

ceme , dixe elle
,

qtie fera bem qiie ordenemos como façamos

algum rebate antre ejies Mouros
,

porque hajam rezom de vi-

rem d praya , ao qual fayraÕ todollos de cavallo que aqui fom ,

pêra fazermos três coufas : a primeira porque hajam razom de

cuidar que nós nom ejlamos aqui como gente Jem esforço , ou mor-

ta de fome , como elles antre ft tem. A Çegundaporque vendo nof-

fos cavallos hajam caufa de fair da prefunçom que tem
,
que os

temos gaftados , e comejlos. Efto dizia Dom Duarte
,
porque

de noite quando alguns daquelles Mouros vinhaó aa falia,

com
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com os noíTos diziaõ Jd çafe cavallos
,
jd comer todos

,
jd

mm parecer cavallo ruço : e nom como aquellcs aíTi diziam
,

mas como tinhao todollos outros. A terceira porque vindo el-

les fobre nós , hajamos rezom de fazer por jiojfas bonrras aquel-

lo que o mundo de nós efpera , e aqucllo que cada hum he obri-

gado
j
fegundo fua linhagem , e valor ; e o que mais he

,
que per

ventura ferd azo de fe os Aíouros mais cedo partirem do que

ora tem em vontade
,
porque vendo como nós temos os cavallos

,

haverd rezom de crer que os nom temos fem trigo , ou cevada
,

e que primeiro que nós nom tenhamos que comer
,
primeiro ma-

tare^nos os cavallos , ajjl por nos nom gãjQarem a vianda como

por nos mantermos em fnas carnes ; e veraS como lhes o tempo

fica longo pêra nos manterem o cerco
, fendo elles jd agora en-

fadados ^ e anojados antre dos frio í grandes y e das aiiguas ^ e

das noites grandes e deflemperadas : e elles homens de pouca

fardagem como quer que fom ufado r a ello
,
foportaõno emfuás

terras ) onde eftam abrigadof das cafãs ^ e acompa?ihados das mo-

Jheres , e filhos , com que haó rezom de receber quentura , o

que alU nom tem , ca os mais fom os que nom tem roupa , nem

tenda , nem abrigo fenom alguma pequena cboça em que efcafa-

mente metem a cabeça. E ainda ejfa gente do povo vê como fe

o Inverno pajfa , e esmo haS de fazer fuás lavouras , e fementei-

ras , e bem Jci que nnm eftao alli muito per fuás vontades , e

éreo ainda que jd muitosJóm partidos. E aaqtielles que tem ca-

vallos .^ he rezom que praza de fe ante irem
^
que d^eflarem al-

li , os quaes vem cada dia morrer fias beflas que lhes cufiarao

feus dinheiros , e huns mataÔ os nojfos , outros lhe mataS os frios
,

outros aauguam e atirecem , de guifa que poucos e poucos fe vaõ

gafando cada dia : pollo qual crede que fe lhe dermos huma boa

fálfa, que ou osfaremos mover , ou nos afroxaraÕ ^ de guifa

que pojfamos receber as coufas que nos fom necejfarias pêra nof-

fd governança. E o modo que me parece que devemos de ter
,

he que fe juntem todos aquelles que teverem cavallos ^ e que a

gente d^armas efle toda na barreira , a qual alli feja metida o

mais fecretamente que fer pojfd , e fertos de nós vamos d praya

a des-
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a desfazer aquelle hragantim. E tanto que os Mouros actidirein
,

que lhe façamos rojtro ,
porque hajam rezem de Je meter tmiito

mais em argulho , e desí qtie nos 'venhamos retraindo paffo é

paço , de gíiifa que os tiremos pêra lugar em que nos podamos

úelles aproveitar ,
fazendo final aos que eflezerem na barreira

,

que nos z-enhao trigofamente ajudar, lodos dixeraõ que lhe pa~

rccia muito bem aquello que Dom Duarte tinha pcnfado,

c que lhe pediam que o fizcíle logo emxccutar. Bora pois
,

dixe elle contra Martim de Távora, chamay Riiy de Soufa ^

ejeu Irmaâ , vojfos Johrinhos ^ e ajl cejfes outros Fidalgos
.,
ataa

numero de xxx , e ivos logo aa praya , e comcçay de desfazer

aquelle bargantim. E desí mandou a Dom Anrriquc fcu filho

,

que fizeíTe avifar todollos que tinhaõ cavallos
,
que mandaí-

íem logo fellar, e cftevcíTcm prcftes pêra quando viíTem ícu

linal , e que elle per femelhante foíTe hum daquelles. E man-
dou Pedro Teixeira, e a Ruy Vafquez Alcoforado que eraó

fcus Cavalleiros
,
que avifaflem certa gente d'armas com que

eftevcílcm na dita barreira. E os de cavallo foraô per todos

contando hi o Capitão xxxj. E poftos aíll os de cavallo, e

gente d'armas na barreira, como temos contado, e avifados

que como ouviíTem o nome de Sanc^iago ,
que logo faiílem

o mais trigofamente que podeflem , e per femelhante a ou-

tra gente. E como os dias eraô pequenos , como geralmente

fempre fom naquelles tempos em cite noffo pallallcUo, nom
íc pode ifto aviar, fenom atá horas de vefpora que Martim
de Távora fayo com aquelks xxx pella porta da Villa , en-

dcrençados a desfazer aquelle pequeno navio , o qual logo

começarão de defpcdaçar. E da parte de Cepta íiava hum
areal em que ílavaõ fete Alcaides , dos quaes hum era Gui-

Ihayre , cujo Capitão era tio do Marim
,
que guardavaõ aquel-

la parte ; houverom aqucftes primeiro vifta dos noíTos , e afll

como os viraõ, affi cavalgarem ataa xxx , e fe foraò pelJa ou-

rela do mar contra aquella parte, onde os outros eftavaõ des-

fazendo o navio. Dom Duarte era já com aquelles efpetan-

do a vinda dos contraíres , os quaes deciam com muito me-
Tom. 111. V nos
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nos oufio do que foyaõ, nem os Ghriftaos queriam ir a el-

les , cfperando que o feu argulho acarretaiTc alli aos outros
;

mas dclpois que Dom Duarte vio que os do outro arrayaí

nom queriaõ deccr, foilTe rctraendo com aquelles, aíli como
gente que tcmiao de ler danada dos contrairos : e quando

vio tempo, começou de chamar altas vozes por Sanftiago
,

virando o roftro de feu cavallo contra os Mouros , á qual voz

acodiram todoUos que ítavam antre as portas, juntos c bera

ordenados. E affi derom rijamente nos Aíouros, os quaes pê-

ro tantos foíTem , nom oufarom d'atender, ante com grande

trigança , e fem nenhuma regra , nem ordenança , começarom
de fugir pêra feu Arrayal , trigando fcus cavallos das efpo-

ras , ao longo do mar, quanto podiam. E como quer que os

noíTos os colhelTem de longe , e os alcançafem hum pouco

mais tarde , houverom porém de matar em elles cada hum
como melhor podia. Alguns fii houve daquelles Mouros

,
que

bufcarom por remédio de (c lançarem ao mar, taõ afadiga-

dos fe viraô dos Chriftaos , como gente defacordada, e fora

de nenhuma fperança da vida : mas tanta era a vontade que

os noíTos haviao de lhe fazer danno
,

que fem efguardo de

nenhum perigo faltavaõ com elles nas ondas , ataa que os

cavallos queriam nadar , onde lhe faziam amargofamente aca-

bar fuás vidas , fendo hum daqueíles Gonçallo Falcão. A ou-

tra mayor fomma fe lançou contra as vinhns , onde ftavao

aquelle arrayal dos Alcaides , aos quaes acudirão todoHos ou-

tros daquelle alojamento, affi de -cavallo, como de pee , c

começarom de recolher aos que vinliaó desbarados , com mof-

trança de os logo vingar. Mas affi quis Deos per virtude

daqulle feu fiel Cavalleiro Sanílo EftcvaS
,
que fe os primei-

ros hiao danados , nem os outras ficavom fem parte
,
porque

aquelles nobres homens Chriftaos eraõ affi defejofos de hon-

ra
,
que vendo como o tempo deípoynha o azo

,
poynhao to-

das fuás forças , em fe vingarem de feus contrairos. E como
quer que taõ defigual comparação houveífe de huns a outros

,

levaraonos porém matando , e ferindo em elles , atte mete-

rem-
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rcmnos dentro pellas cerraduras do Arrayal DelRcy
,
que era

já mais que doeíbo nom lhe acudirem quantos alli cftavaÕ.

E vendo o Capitão como o feito corria já em tanta deligua'

lança, cfpecialmcntc polia defpofiçao do lugar, começou de

os recolher com muy grande refguardo ; e aíH paflamcntc

foi retraendo os de cavallo
,
porque via que andavaõ mal go-

vernados pêra grande trabalho , a quil coufa delcjava
,
que

nom foíTe fentida dos contrairos , e a feu filho Dom Hen-
rrique mandou

,
que recolheíTc a gente de pé. E bem aíli

como a bondade da arvore fe conhece pello fruito
,

per fe-

nielhantc fe poderá em aqiielle dia conhecer, que fortaleza
,

e que avoengas aquelle nobre mancebo tinha ; ca pêro que
os feus annos naõ foíTem mais que xvj , nom lhe fldlecia for-

ça nem fabcr pcra tamanho carrego , ca aílí trazia toda fua

gente çarrada , e com tal e tamanho refguardo , como fe

fora homem de perfeita , e madura idade. E porque fe ain-

da fua fortaleza moítraífe mayor , aconteceo que andando
naquella área , fazendo fuás voltas naquelle recolhimento ,

cayo a fella com clle. E como quer que a multidão tamanha
foflc dos contrairos que os feguiam , e andaflem taõ acerca

dos noflbs que os vinhao remcfando , houveraõlhe porém de
dar lugar de correger feu cavallo , e fubir cm clle , trazen-

do fua gente ataa fombra dos muros. O numero dos noífos

era ataa Ix , ff, trinta de cavallo , e outros tantos de pee

,

todos Fidalgos
, e homens de nobre naçaÔ

,
que fe nom me-

tia antre ellcs outra meftura ; fomente hum homem de pee
de Joaõ da Sylva

,
que íe chamava Martim Gonçalvez , o

qual conhecendo de fi virtude fe meteo antre elles , onde fez

affaz, do que a bom homem convinha fazer. Os muros da
Villa ílivaõ bem acompanhados de gente

,
porque aquelle Ca-

pitão nom faya fora
,

que a todo nom leixafíe dado remé-

dio
,
que fe per ventura fe lhe as coufas azaffem pello con-

trai ro do que elles queriam
,

que fe nom perdeffe porém
a Villa per mingua de bom reguardo , c avifamento. E tan-

to que todos chegarom aa porta daquellc caftello , manda-

V ii raõ
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raó vir os Clérigos , e Religiofos

,
poftoquc poucos folTem

,

e com paíTos muy devotos, e vontades conhecidas das mer-

cês que lhe Deos fizera , fe foraõ á Igreja , onde com geo-

Ihos no chaô , e as maõs alevantadas , dcrom graças a Deos
pello muito bem que lhe naquelle dia fizera , tanto mais e

com mayor devaçaõ
,
quanto fe lhe mais apprcfcntava ante a

imagem do conhecimento o grande numero dos contrairos,

nom recebendo outro danno , fomente Ruy de Soufa
,

que

foi ferido pouco, e foi morto hum cavallo, e feridos dous.

JoaÔ Borges era acerca da morte, por caufa de hum caval-

lo que o tinha fob fi , onde de feito acabara , ou do caval-

lo mefmo , ou dos Mouros que vinhaõ fobre ellc , fenom

fora foccorro de Pedro Borges , e de Fernaó Cabral ; os quaes

o recolherão á guifa de boos Cavallciros. Dos Mouros cai-

rão xj mortos na praya , e hum cavallo antre elles. E ha-

vees de entender que fempre os feridos feriaõ muitos , on-

de a pelleja tanto continuou ; ca já era quafi noite quando

fe recolherão. Diz o Autor defta Hiftoria , eu nom quero

emmentar , nem efpicificar os feitos de cada hum deites no-

bres homens
,

porque me íeria neceílario querendoo fazer
,

ou naò dizer todo, ou fazer minha hiftoria taó prolixa, que

fezeíTe faftio aos ledores. Huma grande bondade , como no-

bre Cavalleiro que era , fez efte dia Martim de Távora , o

qual trazendo primeiramente carrego da gente de pee , vio

Gonçallo Vaz Coutinho em perigo de morte , e como quer

que foíTe feu capital imigo , o recolheo alTi ; o que lhe foi

contado de todos por grande nobreza.

CA-
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CAPITULO LX.

Como os Mouros requererão a EIRejy de Fez , e ao Ma-
rim j que fe levantaffe do cerco , e do confelbo que

fobre ello teve.

QUanto a confiança dos Mouros era mayor acerca da fra-

queza dos nolTos , tanto fe dobrou mais feu dcfconfor-

to , e porém ceíTiirom todos feus alaridos , calarão feus

eftromentos , acabarom fuás fperanças , nunqua mais decera6

ao palanque , e valos
,
que teverom feitos na praya. E todo

feu cuidado era cuidar como fe haviaõ de partir, e fallar em
coufa tao maravilhofa , efpecialmente dos cavallos que virão

aos Chriftaos. Aa , diziaô elles , e efia era a mingoa que aquel-

le ChriJlaÔ efcrevia ao Jèu Rey que tinha ! Por certo nom tem
mingoa de mantimento quem taes cavallos matem. Eu ouvi dcf-

pois a alguns Mouros com que faley, daquelles que efteve-

rom naquelle cerco , eftando eu lá em terra Dafrica pêra ef-

crever cita hiftoria , onde me trabalhava muyto fallar com
cUcs, pcra faber melhor feus feitos, e iíVo por elles virem

algumas vezes a Alcácer , outras faindo eu com o Conde
Dom Hcnrrique , fobre paz, a tratar algumas coufas com el-

les ; todos me diziao que lhes nom parecerem aquelles ca-

vallos que fayaô de cerco , mas que vinhao d'algumas Aldeãs

abaftadas , onde eftcveraó a penfar, a qual vifta os fizera de
todo defconfiar, de fe poder por aquella vez tomar a Villa.

E que maldição ^ ou confufam he efla , diziaô elles
,

qiie veo

fobre nós
,

que as virtudes do Ceo ajjl querem ejquecer os Jeus

fervos ! E coufa he efia pêra contar de/pois de nojfos dias , efiaf-

mos tantos e taes homens dentro em nojfa própria terra
, fobre

humas tao fracas paredes , com taes bombardas , e taes engenhos
,

tantas vezes armados , e nunca podermos mais acabar
,
que der-

ribar huma ponta de buma amea ^ e os feus cavallos gordos
,
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fortes , e os nojfos muitos mortos qiiafi a mayor parte , e os oU'

tros tam fracos
,

qtte nem parecem pêra nenhum feito ! E quaes

ferao os vinãoiros qtie pojfao crer
,

que tao pequeno numero de

gente teve oiifio , nom foomente fair a pcer a praça a gente de

hum Rey tao grande , e tao poderofo , mas ainda defenderfe trás

aquellas paredes ! Certamente com rezao feremos contados por

gente mizqtiinha ^ chea de muita de[aventura. E ncftas e outras

taes departiçoês palTaiaõ hum eípaço , c como foi a noite

do outro dia , logo fe a gente mcuda começou de partir,

pouca e pouca , cujo conhecimento chegou ao fiiber daquel-

les feus Sacerdotes, que tinham cuidado de lhe pregar aquel-

las coufas, que Mafamede e feus Secazes leixarom em fuás

cfcripturas
,

pêra guiamento de fua perdiçom ; os quaes fe

juntarão em huma tenda daquelle fcu grande Sacerdote , a

que elles chamaõ Cade
,
pêra haverem confclho fobre a ma-

neira que teriaõ áceica do rumor daquella gente : e acorda-

rão, que era bem de mandarem primeiro chamar efles prin-

cipaes Capitães , e fallarem com elles , de guifa que com feu

acordo fallaíTem a ElRey , e ao Marim. E defpois de paíTa-

das fuás altercações , houverao por melhor de fe fallar per

aquellc Cade , fendo hi prefentes os outros Gacizes , e que

fobre fuás falias feria necelTario a ElRey defpois fallar com
elles, onde aquelles mefmos Religiofos haviao d'cílar, e que

alli lhe confelhariaõ aquelo que antre elles eílava acordado
,

como de feito fezerom. E porque aquelle Cade he aíli co-

mo Cardeal delegado antre elles , como já temos efcrito
,

he acatado com grande reverencia , e honrrado de todos,

nom fomente antre as gentes do povo , mas ainda dos Reys
,

e grandes Senhores
,
que fom aquelles Marins , onde lhe fom

dados os primeiros , e mais honrrofos lugares ; e como El-

Rey foubc que lhe aquelle feu tamanho Prelado queria fal-

lar, fezfc logo preftes pêra o receber com aqucUa íolemni-

dade que tinha de cuítume.

CA-
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CAPITULO LXL

u-Como Cade faliou a ElRey , e das razoes que lhe d»

xe , e como todos acordarão fio que elle diz/a.

~¥iy Ilho Senhor ^ dixe aquelle Mouro, ouço os clamores àefts

Jj teu poço, trijle , e anojado , e canfado de tantos trabalhos

,

como ha cincoenta dias que pajfao , com tanto dejlemperamento

de frios , neves , e geadas , e aas vezes atignas , com tantas

^ perdas d^amigos , e de fazendas : commoverom-fe minhas entra^

nhãs , e fem movimento de lagrimas nom pude ouvir tantas cou-

sas j chorcy , e bati meus peitos , veflindo facco Jobre meu corpo
,

querelandome a Deos , e ao feu Santo Verbo
,

que he o nojfo

Santo Profeta
,

que quifejfe ouvir os gemidos dejle feu povo , e

nom confentijfe fer feito mais danno fobre elle , e que como Juf
to , e Direito Juiz nos julgajfe com efles arrenegados e maaos ,

e nos vioflre vingança de tanto mal, e danno , como nos temfei^

to , e fazem cada dia
, fem titmca em elles haver arrependimen-

to y ante cada vez fom mais contumazes em fua danada perfa»

Juntey a efles meus Irmãos, que me ajudajfem afazer oraçaõ,

E como quer que indignos feja.nos , o cfpirito de Dcos veo em nós
,

o qual nos envia a ti , como a feu logo tente
,

que a foh elle na

terra tees ejfe próprio lugar
,

pêra miuiflrar , e reger todallas

coufas temporaes, E requeridos daquelle mcfmo fpirito , te dizemos

^ffi j JT- ^^^ ^^^ efguardss fobre o danno de tua gente , e que con-

firada a fim ,
pêra que aqui viefle com tanta multidom de gen-

te
, que de duas coufas faças huma , ou te dtfpoem a combater

a Villa de dia , e de noite , e fe te nom abafiao efes engenhos

que mandes por outros
,
per todos teus Regnos , e Senhorios , de

• guifa que teus contrairos conheçaÕ
,
que tu Joo es poderofo antre

os Reis , e Príncipes do mundo , e tanta preffa e trabalho ha-

jao ejles mãos de teus fugeitos e naturaes
,
que elles hajao por

hem de fe vir lançar antre es teus pees , e que nom oufem ,
»em
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pojfao fazer outra coitfa , fefWín aquello que tu ãclles qtújeres

fazer , e ordenar ; ca poderofo es tií pêra ijlo , e pêra outras

mayores coufas ^ Je te a graça de Deos iiom falece , ou per ven-

tura nom es ajudado do coração. E eu te digo que vejo fortes

/inaes , de que me nom pojjò maravilhar fenom muito
, quaudo

me nembro que a cafa de Bela Marim
,
que he a frol de caval-

iaria do mundo , recebe taes injurias , como ha quarenta amios

que começa de receber. Per ventura nom he ejia a quelia , de que

muitas vezes em outros tempos muitos Capitães fairom a correr

Efpanha ? Leixo aquella principal faida ,
quando Tarif meget , e

Almançor , em que quajl toda a terra jobjugarom ; mas defpois

íJtuitos ânuos pajfou o Infante Picaço , o qual correo toda Anda-

luzia , e graÔ parte de Cajlella ; e defpois Alie Albuacer pajfou

em Tarifa , e a cercou fiando fobre o feu cerco
, per continua'

çom de fete mefes , nom tendo mais que qnorenta mil de cavai-

lo ^ e duzentos mil de pee : e agora he jd pello contrairá
,
que

onde os outros Reis fe nom contentavao defender as terras do feu

Senhorio , mas ainda queriam tornar a ganhar , o que fe em ou^

tros tempos perdera per nigUgencia , e preguiça dos Princepes

feus antecejfores , teu anteceffor ElRey Buhalle perdeo o Senho-

rio de Cepta , e tu perdes o Dalcacer. Effe ElRcy Albuhacem
,

fdmejite com aquelles de cavallo pajfoji as aguas do mar
,
pêra

cercar Tarifa , como te nom abaftao a ti trinta mil cavallosy

com quaji infindo numero de gente de pee , fiando em tua própria

terra , onde tens todo o qtie te faz mijler ? Ora vê como teu po-

vo fe anoja , e dá remédio como fejaÕ de ti contentes , ca te nom
requerem fenom rezom ; e cu afji como voz de Deos te digo pe-

lo ojficio., que me do Ceo he commetido ., e desí porque dezejo teu

bem , e honrra ; ca nom queria que delia perdejfes hum fio ,
por-

que a honrra he aquella vida , em que os homens vivem pêra

Jempre y e o contrairá he morte , e confufaÕ perpetua. ElRey
ouvio muy b-em as razoes do Cade , dizendo » Que lhe agradecia

» feu bom confelho e avifatnento , e que qaello era o que fperava

» delle y e que porém fe foíTc em boa hora pêra fua tenda , e que

J) rogalTe a Deos
,
que abriíTe o entendimento aaquelles feus con-

» fe-
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3) Ih eiros
,
pêra lhe aconfelharem o melhor, porque logo queria

» CO m elles fallar acerca dello ; c que fe clle quizcíTe eftar alli

» pref cnre
,
que o podia fazer

,
pêro que lhe parecia

,
que melhor

)) feri a citar cm oração
;
porque como cl melhor fabia os ditos dos

j) San tos , e dos Profetas
,
que em vaõ trabalhavao os homens

» neft e mundo, fe a graça de Deos hi nom foíTc.» PartioíTe aquel-

le Prelado com feus Miniftros , e ElRey fez chamar a confe-

Iho ícus Marys , c Alcaides, e prepos ante clles todo o que
lhe o Cade dixera

,
querendo faber dcUcs que era o que lhe

acerca dello parecia; finalmente lhe dixe o Alcaide de Fez,
a que os outros deraõ cargo de refponder , como já tinha a

coufa maftigada ; Senhor^ o acordo dejles vojfos confelheirus he

que vós bem vedes o tempo , e lugar onde ejlaes , e como a gen'

te padece. O cerco dejla Villa he muy danofo em femelhante tem-

po , e que pêra fazer o que he razom
,
que vos deves por ago-

ra afajlar daqui , e dar lugar aas gentes
,
que vao fazer fuás

Jementeiras , e correger fuás vinhas ; e vós proveres em tanto

vojfa fazenda
,
pêra tornardes aqui pêra o veram

,
que ferao dias

quentes , e cada hum terá fua novidade colheita , e fará fuapro"
vifao com que vos venha fervir. Os voff^os Santos pregarão ao

povo , e fazeloam mover com melhores corações , a commeter os

trabalhos que fe em taes tempos requerem \ ca já vedes que gen-

tes fao Chriftãos , mayormente efles de Portugal , os quaes já
per tantos annos tem a Cidade de Cepta

, fobre a qual quafi in-

findas Mouros fom mortos , e bem vijles agora o que vos aqui

fezeroin , e com que oufadia fayao a pellejar : e que vos digao

que nao tem mantimento , he manifefia bulrra , ca nom podiafer

que o feu Rey partijfe , e os leixajfe [em viandas , o que bem
pareceo na groçura de feus cavallos , ca quem tem mantimento

pêra as beftas , melhor o terá pêra Ji. Huma das coufas
,
que

vos nefie feito mais ha d""aproveitar fao as bombardas , e troas ,

e beeflaria ; de tudo iflo vos nom podes agora Jervir
,
pois nom

tendes pólvora , nem Ahnazem , nem o podes haver taS cedo. E
ajfi que por todo fera bem de vos partirdes agora , e dardes re-

médio aas coufas
y
que vos fcrao necejjario pêra vojfa tornada pe-

Tonu III. X r«
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ra o verão
.f

e então com a graça de Deoí acahares todo quanto

qtiiferdes ,
poií tendes gente ajfaz , e tal

,
que am dejejo de vos

Jervir ,
quanto mais em femelhante feito , em que ha honrra ,

e falvaçao.

CAPITULO LXII.

Como ElRey de Portugal partio de FaraÕ , e das con-

Jas que fez, pêra dar remedia ao cerco Dakacer.

P Artio ElRey (a)

cavallo que vinhao pêra os acaudelar. E Dom Duarte doutra

parte foi tomar huma cillada , aíTi com os de cavallo , como
com os de pee, e avifou Pedraluarez Bravo, que era feu ef-

cudeiro
,

que era homem que fe ocupava de andar com os

efcuitas
,
que foíTem travar com os Mouros

,
pêra ver fe os

poderia acarretar ataa cerca da cillada : e aíll porque aquel-

le Capitão fora vifto aa faida que fizera da Villa , de que os

contrairos logo foraõ avifados , como pollo receo que elles

mefmos cm fi tomarom , nom quiferam paíTar adiante ; e por-

que no lugar onde elles eftavao , eraõ feguros de nenhum
danno

,
que lhe os Chriílaos podelTem fazer , ouve Dom

Duarte por melhor confelho nom fe defcobrir , e tornar , co-

mo de feito fez. E por aquelle apelidar, que os Mouros pri-

meiramente fizerom , e com as fumadas que foram muy gran-

des , houverao as novas razão de chegar a Tanger, e aquel-

le Xarrat, como era bom Gavalleiro, e dcsí por fer quali a

principal peíToa daquella terra , foi logo fora da Villa , com

(íz) Ha aqui outra falta no Original , nem o que fe fegue he deíle Ca-

pitulo LXII.

quan-
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quanta gente pode ajuntar; ca bem prefumia que aquellas fu-

inaçiS que craô taõ grandes , e tao continuadas
,

que noni

era outra coufa , ícnaó que os Chriftíos craõ fobre Anaxa-

mez , e juntale a efto novas que dera hum Mouro , que fj-

gira Djlcaccr
,
que Dom Duarte ílava pêra entrar. Dom Duar-

te como foi na Villa deu avifamento a todos , como fua en^

tençiõ era logo naquella noite tornar, ao menos pêra desfa-

zer huns vallús
,

que os Mouros tinhaô feitos pêra fe afor-

talczarem
,
porque os de cavallo naõ os podeíTem entrar, fe-

nao per hum cerro portil , o qual elles entendiaò aílí de de-

fender que
,
quando foíTe paíTado , feria com grande perigo

de feus contrairos. E como Dom Duarte confiraíTe
,
que lhe

naõ convinha cm taes lugares fazer entrada, fen.iõ de noite,

entendia que lhe prcftaria pouco feu trabalho, fe a terra aíli

eftiveíTe afortallezada. E porém ordenou de partir ante de
mea noite da Villa , levando a gente de pé configo , com
alviões, e enxadas, e outros aparelhos, pêra desfazer aqucl-

les vallos. Q^iiferaó ainda fcr em aquella companha alguns

Fidalgos
, que nom tinhaó cavallos , os quaes alli vierom pêra

o fazer da couraça, como temos contado. E bem a ida daquef-

tes deu grande torva a outra gente , aílí por ferem mais ar-

mados , do que pcra tal feito , e taõ afaftado da Villa con-

vinha, como por naõ ferem ufados andar de pee. E em par-

tindo aíli todos cm fua ordenança , mandou Dom Duarte a

AíFonfo Telez
,

que foíTe por Capitão da gente de pce ; e

chegando a huma mizquita
,
que he huma legoa da Villa,

perguntou Dom Duarte aaquelle feu fobrinho, que era o que.

lhe parecia daquella gente; Pareceme ^ Senhor^ refpondco el-

le
,

que he muita , e viuy boa , e pareceme ainda , dixe el-

le
,

que fures bem ajfi como bis , dardes logo em Anexa^
viex. O Capitão dixe, que tal confelho naõ era bom, que
quando acabaífem o que Icv.ivaõ ordenado

,
que lhe faria

Deos mercê. E porem feguirom feu caminho , e por caufa

do fio que lhe quebrou , houveraõ rezom de chegarem aos

Vallos mais tarde, que era já de todo manhã. Hora, dixe

X ii Dom
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^

Dom Duarte, Mafamede ^ ajimtay com vojco vinte homes de pê ^

e hivos áquelles vallos com mojlrança
,

que fuií homes que his

faltear
,
porque as guardas hajam Jentimeiíto de vóí , e nao vos

embargueis porém de faltear
,

pojloque vejacs que o podes fa-

zer
j
fomente que lhe des azo de apelidarem a terra , a cujos

fmaes os de cavallo hajam rezaÕ de fair , e vir no encalço dos

nojfos ^ ataa pajfar a cillada^ em que me eu com eftcs de caval-

lo entendo lançar. Mafomcdc bem avifado do (jue lhe feu Ca-
pitão mandava , chegou aos vaHos , e fez íuas moftranças

,

e como conheceo que era fentido dos guardas, fez muito ali-

nha fua volta, como homem receolo de tanto danno , como
em feu fugir moftrava

,
que lhe podia vir feguindo pello ca-

minho de Benambroz , dando feus apupos por meter em
mayor argulho aaquelles Mouros

,
que o haviaó de feguir

j

os quaes avifados de feus mayores , ou per ventura defimef-

mos , nom quiferaõ aíli fair darrebato , ante derom lugar a

feus dcfcobridores
,
que eraõ três de cavallo, que fo ITem fc~

gurar a terra , da qual coufa Dom Duarte logo foi avifado

das Atallayas
,
que pofera fobre íi. E porém mandou a qua-

tro dos feus
,
que foíTem per hum valle efcufo , levando feus

cavallos a tento , e que trabalhaíTem por rodear áquelles Mou-
ros

,
que fayaó a defcobrir , de guifa que ficaflem no meo,

como de feito fczeraò ; mas naõ foraõ os Mouros todos três

como partirão, porque hum delles, ou com tenção de poder

dalli melhor deviíar , ou per ventura cautelofo do danno que

podia receber, nom quis feguir os outros; e doi dous que

íícarom diante , levavaó hum ca6 libré , o qual tinhao coftu-

me de levar aílí , tendo que per feu ladrido , ougeito, fe-

riaô avifados de qualquer contrairo
,
que ante ellcs efteveíTe.

E quis aíII Deos
,
que havendo aquelle caõ vifta dos noíTos

,

começou de afagar hum delles
,

que lhe começou de fazer

línaes de afagamento : pello qual o caõ foi direito a elle. E
tanto que as Atallayas viraô os Mouros em lugar, fizeraõ fi-

nal aos quatro de cavallo
,
que foraõ pello valle , e filharaõ-

nos logo , nom porém fem perigo de hum daquclles Mou-
ros,
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1-os , o qual moftrando que fc queria poer em defefa , houve

Huma ferida, de que a pouco cipaço morreo. Começou Dom
Duarte de fazer pergunta áquclle

^
que efcapara pcllas novas

da terra , o qual querendo contar o feito per termos
,
que

os noílbs ficaílcni com engano; mas aquellc Capitão, como
havia grande conhecimento de fcus modos, cntcndeo que lhe

mentia , e com ameaças lhe fez contar a verdade , affirmando

que alli eraõ ataa viij de cavallo , e três mil de pee. Hora,

dixe Dom Duarte , nós temos tetnpo ã'andar nietendo toda a gen-

te de pee diante. Desí ordenando que tornalTem pêra aquclla

Aldeã de Bcnambroz
,

porque era lugar mais defenfivel, fe

fe lhe algum perigo oíFcreccire , c desí que levafem o cume
da ferra. E tanto que começarão d'abalar , logo os contrai-

ros começnraô de fair, porque o Mouro que ficara no outei-

ro , tanto que vio o danno que os outros padeciao , trigoufc

a dar aquellc recado aaquelles mayoraes
,
que ficavao na Al-

deã. E nom foi a tardança tanta, que logo em breve nom
fairom ataa cento e cincocnta de cavallo , que comcç:;raô

de feguir os noíTos , os quacs fe leixaraõ aíli ir a geito del-

les , fem cometer nenhuma coufa ; e a outra gente grofa vi*

nha de trás com os Alcaides. E Dom Duarte trazia fua vin-

da com paíTos certos , fem moftrança de temor , e enderen-

çando pêra a Aldeã , e tanto que foi em ella , fez huma pe-

quena detença por dar lugar aos outros de pee
, que fe faif-

fcm em tanto. E em ifto parecerem alguns Mouros de pee
da parte de Cepta , aos quaes fe apartarem parte dos nof-

fos , e meteraõfe em hum mato alto aílaz defenfavel , onde
áquelles Chriftaos ficou por vitoria elllis proves coufas que
traziaõ , ÍT armas , e Dargas , e Almacrecas. Dom Duarte co-

mo vio que tinha a gente de pee em bôo lugar, efguardou

pêra de trás , e vio áquelles cl de cavallo
,

que fe adianta-

rem pêra o feguir, E como alli efteveíTem com cUe alguns

Eidalgos nobres , comcçarom de lhe pedir licença
, pêra fa-

zer volta fobre áquelles Mauros
,

pois vinhaõ aazados pcra

receber danno. Qiie prejla , refpondeo Dom Duarte , ([tie va-

mos
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mos a elles

y
poisnao hao (fejperar? Gomes Freire tomou a voz

por rodos , e começou de lhe pedir que o fezefle ; todavia

aperfiaraõ fobrc ello tanto, que houve Dom Duarte de con-

ceder ao que lhe aquelles requererão
;
pêro aíTi foi como Dom

Duarte cuidava
,
porque os Mouros tanto que viraõ que os

noíTos enderençavaõ a elles , aíTi fizeraõ a volta por de trás
,

pêra a companhia dos outros. E desí tornou Dom Duarte a

íeguir feu caminho pello cume da ferra, com paíTos vagaro-

fos
,
porque os contrairos nom penfalTem que traziam temor

;

e a rezaó porque naó tornou pello caminho , pêra onde fo-

ra , foi porque fentia que mm era tao fcguro
,
peva fe terem

poucos com muitos. E os Alcaides vendo como os íeus aífi

tornavaõ fogindo , abalarão logo com toda fua gente , e fe-

guirao os nolTos , nom Icm grande fperança de vitoria
, peró

com toda fua avantagem , e efperança, nunca fe chegarão a

elles, pêra fazer nenhum commetimento de pcUeja , ataa on-

de eftá a decida daquelle cume. E vendo bem o caminho

que os noffbs leixavao , diíTcr.io outro fi. Nós nom imor ajji to-

dos hem , ca tanto que cometermos efles homes , hgo fe nos hao

de lançar pella ferra abaixo catnhihj da várzea : pollo qualfe-

ra bom ccnfelho ,
que fe deçao alguns pêra fundo , de guifa que

quando elles começarem de fogir
,
que os pojfao matar ou pren-

der \ e pois temos o tempo azado ^ nom o devemos c'e perder per

noffa mingua. E bem o cuidavaõ os Mouros , fe a coufa fora

como elles penfavaó , ca a decida dnquella ferra he muy af-

pcra, e fe cafo fora que os noíTos cairam em fuga, fora feu

danno dobrado. E aíli fe trigarao aquelles Mouros, que já

quando os noíTos parecerão no cume da ferra
, já muytos eraõ

ao pee. Sobrinho , diíTe Dom Duarte contra Affonfo Tclcz
,

efles Mouros nom vem aqui debalde , ante vem fpcrando tempo

e lugar , em que nos cometaÕ com toda fua melhoria , e creo

que fegimdo o conhecimento que elles hao da terra
, já naõ ef-

peram
, fenom que comecemos de decer

,
porque alli tem o tem-

po mais convinhavel
,
que outro algum ; ca jd vedes a avanta-

gem que lhes fica , e porém chamai voffo Irmau , e ficai com

hcf-
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lejleiroí , e efpingardciros de trás , e trazeos ajjl p(ijp>
•> s eu

irei pêra fazer andar ejla gente de cavalio ; ca fei que ellcs le-

lao tenção
,
que eu ey de voltar , e nom querem andar

,
porque

cada hum quer fer no feito o que nao pode fer , ca o lugar nom

he tal
,
porque huns pejariam os outros , e em lugar defazermos

nojfo proveito ,
fariam.s nojfo damio. E porende me compre que ha'

ja os mais dclles embaixo
,
porque nos fique o caminho defpejado

,

de guija que eu Jeja comvofco , ante que de todo comecemos de

ãecer
^
pêra fazermos huma chegada a ejles Mouros. E desí foif-

fe logo aaqucllcs de cavallo , e começou de rogar huns , e

ameaçar outros
,

que andaíTem quanto podeíTem , alegando-

Ihes o perigo que fe lhes recrecia de fua tardada ; ca em lu-

gar eftavaô , em que lhes aodiante nom avia de fallecer, em
que fizelTcm de fuás honrras em outro tempo mais convinha-

vel pcra ello. Pois Senhor , dixe Gomes Freire , a mim nom
parece que vós leixaes em bom lugar vojfos Sobrinhos com aquel»

la gente de pee. Ficaivos , dixe o Capitão
,
pêra lhe dardes aju-

da fe virdes que lhe faz mijler , ca eu logo prazendo a Deos
entendo tornar , tanto que ejla gente tever aviada. Ficarão com
Gomes Freire , Dom Pedro , e Álvaro Coutinho , e Álvaro

de Faria ; mas por certo nom era Dom Duarte enganado com
a tenção dos Mouros

,
quaíl como fe hiaõ huns , e outros

chegando aa decida da ferra , aíTi fe chegavao os Mouros aos

Chriíláos cada vez mais , ca fem embargo que as beftas , e

efpingardas nom eftavaõ ouciofas , os Mouros todo foporta-

vam
,

porque lhes parecia que poftoque algum danno rece-

beíFem
,
que o poderiaô bem emmendar na grandeza da vin-

gança
,
que naquelle dia fperavam d'aver; e o pior que era

que os befteiros vendo o perigo taõ a'cerca , leixavam os lu-

gares como podiam haver tempo , e fogiam de boamente :

pollo qual AíFonfo Tellez dixe a feu Irmaó que teveíTe olho

em elles , e que os fizeífe reter bem indo aíH, Em ifto avan-

tejaramfe quatro ou cinco daquelles Mouros, antre todollos

outros , e hum efpingardeiro teve o pofto em hum delles , c

feriolhe o cavallo, o qual com a dor da ferida começou de
em^
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embcleçar , onde Affonfo Telez chegou fobre elle , e em co-

meçando de o ferir , e os outros Mouros acudiram pêra lho

defender, ao qual trabalho chegou Airas da Sylva , e o Mou-
ro fez alli fua fim , e ficou a pelleja com os outros. E em
efto chegou Gomcz Freire, e aquelles que com clle ficarom

,

e ajudarom a afaftar os Mouros. E taõ mifturado andava o

feito
,

que os noíFos derom duas feetadas na lança d'AíFonlb

Tellez. E em cfto chegou Martim Corrêa , Fidalgo da cafa

do Infante Dom Henrrique , homem certamente nobre , e

Joaô de Lima , e Gonçallo Vaz , e JoaÔ Dalbuquerque , e

ain juntamente deraõ nos Mouros
, que os fczeraõ tornar atras

,

ataa que os çarrarom com os outros de cavallo , e de pee
,

que ftavaÕ em huma covoada. E eftes Mouros que aíli foram

diante , feriam ataa duzentos , e alli chegou Álvaro Datai-

de , e Pedro Feo , e Ruy Bcfteiro, Vafco Martins Doulivei-

ra , Pedro Borges , Aífonfo Rodriguez de Caftel branco,

Joaõ Borges , Fernaô Vaz Corte real , Álvaro de Saa , e Die-

go da Sylva , e affi ataa dez , ou doze; e juntandofle com os

outros , foram huma ida contra os Mouros , e como o lugar

era eftreito , onde nom podiao pelejar fenao os dianteiros
,

fezeraonos tornar atraz hum pedaço , nom fem muitas feri-

das , como quer que lhe fazia grande avantagem ferem ar-

mados pella mayor parte; ca era gente que havia vallor, e

aflí vinha muy bem corrcgida , affi d^armas , como das ou-

tras coufas. E em efto pareceo Dom Duarte
,

que tornava

donde fora fazer andar a gente , ftando já aquelles primeiros

a mea volta
,
porque fe lho cafo vielTe

,
pêra fe tornar quan-

do viíTem que o feito era tal; ca bem conheciam, que fe a

ajuda de Dcos nom fofle , o feito ftava muy duvidofo. E
em chegando aquelle Capitão aos feus , vio bem que o fei-

to nom ftava em ai, fenom em pellejar, e affi como hia ri-

jo, affi tomou a dianteira, ferindo rijamente feu cavallo das

efporas , chamando em altas vozes por Santiago , e por Sam
Jorge , e affi foi dar rijamente nos Mouros , e per femelhan-

te fezeraõ todollos outros. Era alli M^ifomede , e quando

\ vio
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vio começar a pclleja , começou de bradar aos noíTos dizen*

do , Senhores , hora poucos , hora muitos
, jà aqui foes , fazei o

que devem fazer bôs. E mexidos huns com os outros , foy

hum daqucUcs Mouros dercitamente a AíFonfo Telez , e o
ferio em huma maõ , onde a vingança nom ficou pêra os fi-

lhos
,
porque logo alli o Mouro fez lua fim : e bem pareceo

na trigança que muitos dos outros poferam pêra o falvar, que
era homem de grande vallor, pêro o focorro nom foi taô tri-

gofo , como a elle em tal tempo compria. Porém querendo
aquelles vingar íua morte , foram fobre Affonfo Telez , e quis

Deos que lhe nom fezerom outro danno , fenom que lhe ma-
tarão o cavallo. Pêro Borges era com o Capitão, porque pel-

lo cuidado que trazia d'acrecentar em fua honrra , fempre
trabalhava de o feguir. E cm eftando huns , e os outros na

pellcja , fezerom voltar os Mouros , atté çarrarem com as fuás

bandeiras onde eraò os Alcaides, onde efteverom aos botes

das lanças , e das Azagayas , huns com os outros hum pou-
co. E Dom Duarte confyrando que fe fe o feito nom tri-*

gaíTe
,
que ficava duvidofo contra elles , e chegando as efpo-'

ras a feu cavallo , filtou antre elles , bradando aos Chriftãos

que os feriíTem de todallas partes. Pedro Borges acertou an-

te fi hum de cavallo, e foi a elle dejufta, e como quer que
grande foíTe , deu com elle em terra , e o ferio de tal gui-

fa
,
que alli fez logo fua fim ; e cairão defta vez no campo

daquelles Mouros oito , ou nove ^ e foraô muitos feridos
,

tanto que fe começarom de fazer atras, e já mais parecia

que- pellcjavom por fe defender ,
que por oífender. Huma

faieza achou alli hum Mouro de Tanger, que era o princi-

pal Alfaqueque daquella terra , o qual fe chamava Bailarão

;

e ifto foi
,
que vendo como fe o feito dannava pella fua par-

te, começou de chamar por Santiago , e per femelhante fe-

zerom muitos outros, que foi grande azo de feu danno fer

muito menos
,

porque naquelle tempo ufavaõ aos Chriftãos

pella mayor parte os trajos dos Mouros
,
quando eram aca-

vallo , e ainda na Corte. Alli matarão o cavallo a Álvaro Da-
To7n, III. Y n\'
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taide , o qual alli provou como nobre homem. E per femd-"

Ihante matarom o cavai lo a Ruy Gonçalvez de Soufa. A
pelleja durou tanto , atá que os Mouros virão que o danno

era grande
,
que poferom leu remédio em falvar fuás vidas

;

e porque nas faldras daquella ferra fom muy grandes matas

e branhas , ouveraô alguns por remédio leixar os cavallos
,

e lançarfe ao mato. E aqui le falvarao as principaes , e mayo-

res peíTjas , efpecialmente aquelle valente Cavalleiro Xarra-

te , Alcaide de Tanger ; outros nom quiferom leixar o ca-

minho em que eftavaõ , e tornaraõfe fogindo j outros toma-

fom pella mea ladeira, e foram feguidos ataa decida de Be-

nambroz. Onde Dom Duarte mandou a todos
, que nom fe-

guiíTem mais avante , e que fe contentaífem da mercê que

lhe Deos fezera ; o que fez por duas coufas , huma porque

os cavallos e gente de pee eraõ já muy canfulos , e outra

porque vio
,

que eraô efpalhados per muitas partes , e que

le os Mouros tornaífcm a commeter pelleja , feria trabalho-

fa de foíFrer. E aíli na pelleja , como no encalço , foraõ mor-

tos noventa e cinco Mouros, que foraÕ achados no campo,
afora outros que morrerão pellos matos , e pcllos caminhos

,

e outros a que a fortuna queria dar mais largo favor
,

que

ihaô acabar a fuás cafas. E^ foraô xvj Mouros cativos , antre

os quaes foi hum filho de Xeque Larooz , o qual (eu padre al-

li trouxera , nom fem muita fperança de grande vitoria ; de

cuja grande honrra aquelle Xeque nom fomente quilera o prin-

cipal titulo, mas que parte fora daquelle feu filho , cuja ida-

de nom foberia de xiiij annos pêra riba. E fegundo a mim
defpois dixernô alguns Mouros que foraõ naquellc feito

,
que

fora aquelle Xeque chegado á morte por receber taô grandes

perdas : A primeira , defonrra e trabalho que recebera na-

quelle feito , contando hi a perda das beftas. A íegunda , a

morte doutro filho. A tercein , o cativeiro daquelle que fo-

bre todallas coufas amava. E foi alli prefo hum Mouro EI-

che
,
que era Alcaide Danexamez. E foram alli tomados xx

cavallos , com outros muitos arcos de grande vallor , íf. fpa-

das

,
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das, terçados, fcUas , freos , dargas, roupas, tudo coufas

efpeciacs
,

porque nom fomente em aqucllas que pareciam

de tora , mas ainda nos ferros das cilhas eraó achados lavo-

res de prata. Foraõ feridos cm eíta pelleja Affonfo Tellcz

,

Ruy Bcítciro , e Álvaro de Brito , Pêro Teixeira. E avees

aqui de faber , que pêro os noíTos foíTem cxx de cavallo
,

nom fe fez o feito mais que per xx ou pouco mais ; bem
hc que muitos dos que já erao em o pee da ferra , fofpei-

tando o que fe enlima fazia , tornaram pêra fer no feito , mas

já quando tornará, os Mouros hiaô vencidos, onde aaquelles

nom ficava outro trabalho, fenom ajudar a matar os contrai-

Tos. E ainda azou Deos huma coufa de grande avantagem
pêra os noíTo s

,
porque fe acertaram de fer da parte decima,

e os outros debaixo. Foram em efte dia feitos Cavalleiros

,

Gonçallo Vaz Coutinho, Dom Rolim, AíFonfo Pereira, Nu-
no de Macedo , Ruy Gonçalvez de Soufa , Gil Fernandes de
Monte royo , AíFonfo Rodriguez de Caftel-branco , Álvaro
Pereira, Álvaro Çapata , e hum Alemão que alli fora por
ganhar honrra , Gil Eanes , e João Paez , Vafco Fernandez
Jufarte. E foram mortos cinco cavallos dos noíTos.

CAPITULO LXÍII. (a)

Como foi refgatado aquellc filho de Xeque Laroz , e das

coufas que deuporfi, e da maneira quefe com elle teve.

POrquc os Chriftaos hajam lugar de curar de fuás chagas

,

e alegrarfe com a bemaventurança da vitoria , e os Mou-
ros tempo de bufcarem andando os mortos e feridos per
antre a efpelTura daquelles matos , contemos em tanto algu-

mas coufas que pertençaò a noíTa hiftoria , fe quer porque
apanhemos as migalhas

,
que cairão daquella tao avondofa

mefa
,

qual foi a de Titus Livio ; o qual fendo aíE grande

(4) He errado efte n.° , fegundo a nota ao Cap. LXII.

Y ii au-
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autor, e quaílo principal do mundo , aiitre os feitos das guer-

• ras ancrepos rodallas outras coufas da Cidade , aíli os' cor-

regimentos dos muros, como dos canos das auguas, e cal-

çadas. E porque dixcmos no paíTado Capitulo , como antre

os captivos que forao tomados
,

principalmente foi hum fi-

lho daquelle grande Xeque
,
que fe chamava Abdcla Laroz , o

qual aquellc tempo era hum Mouro alTaz poderofo naquella

Comarca ; e eíte tanto que foubc que aquelle fcu filho era

prelo , logo mandou fallar fobre feu refgate. E Icixando o

muito que Dom Duarte primeiro pedio , e o pouco que o

Mouro prometeo, hajamos por determinado que fe acertarão

a conclufao de fe dar por aquelle prefo duas mil dobras , e

mais três cavallos fellados. E fegundo aquellc Mouro era po-

derofo naquella terra , em pouco efp.iço ajuntou aquella con-

tia , e muita mais , e logo acerca mandou pedir feguro a

Dom Duarte
,
pêra ir fazer entrega daquellas coufas , e re-

ceber feu filho : o qual lhe mandou feu Alvará , per que aílí

elle , como lua gente podelTe vir acerca defta Villa feguro

,

da feitura dclle â três dias , e trazer todallas coufas que lhe

prouvcíTe pêra pagamento de feu refgate , e que todas fof-

íem feguras. E em huma quarta feira, que erao xx dias da-

quelle mes , veo aqui Xeque Laroz com fua gente , aíK de ca-

vallo como de pee , mandando muito cedo feu Alfaqueque

,

a fazer fabcr aquelle Capitão , como elle era alli pêra aca-

bar feu refgate. Dom Duarte ordenou de ouvir cedo mifla

,

c comer, e aíTielle, como todollos que alli erao, íairom fo-

ra armados com muita gente de pcc , e beftciros. PaíIandoíTe

Dom Duarte aalcm daquelle Rio que alli vay , levando con-

figo trcs trombetas , e todollos Chnítaos , o milhor corregi-

dos que cada hum pode. E como aquelle Capitão nom era

homem em que houvcífc nenhuma louçainha , nom levava fe-

nom fuás armas , e corregimcntos fobcllo chaô como fcmprc

coftumava ; mandando que todos alli ficaífem quedos , e elle

apartoufe pella várzea acima, quanto feria hum tiro de bef-

ta , levando configo dous turgimacs a pee , c d alli mandou ao

Al-
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Alfaqucque Mouro, que tolTe a avifar fcu Senhor de como
ellc alli ítava : e logo acerca tornou aquellc Alfaquequc, c

com elle hum Mouro de cavallo. Senhor , dixe aquelle , meu
Senhor me envia a vos pe:Ur duas coufas : A primeira que vos

pede outro fegtiro em pejfoa. E a fegiinda que eu veja feu filho

per meu olho ^ ca bem poderá fer outro , e nom aquelle j cafom

coufas que fe muitas vezes acontece antre os homens. Dom Duar-

te dixe, que lhe aprazia muito, e que quanto ao feguro que
elle lho dava realmente, fem nenhuma cautela nem engano,

fomente per a guifa que era conthcudo em feu alvará. Aquel-

le Xeque ftava á vifta do Capitão , onde fe chama a Cafa

branca , em huma lomba que alli vay. E tanto que aquelle

feu efcudeiro tornou com o recado , logo elle , c hum feu

Irmaô , e aquelle mefmo de cavallo
,
que ante elle fora man-

dado , vindolTc todos três dereitamente onde Dom Duarte

ftava , dandoífe as mãos , fegundo o coftume que elles tem
antre 11 ; Senhor , dixe aquelle Xeque , eu fou aqui em teu p(h-

der , e me fiey em tua palavra , como tu ves , efpecialmente por-

que fey que es homem de Deos , ca aquelles que a Deos temem

feguem a elle
,
que he fim e cabo de verdade , como aquelle que

he todo , e fobre todo. Podes de mi , e de minhas coufas fazer
tua vontade. Dom Duarte lhe refpondeo que elle foífe bem.

vindo , e que folgava muito com fua vinda , e que nom me-
nos feguro cuidaíTc que ftava elle , e todo feu , como fe ef-

teveíTe em fua própria cafa
;
perguntandolhe fe lhe prazeria

,

que lhe fallaífem aquelles Fidalgos , e boa gente que allL

ftava. E o Mouro refpondeo que como Dom Duarte quifef-

fe
,
que alll foífe : e Dom Duarte fez chamar Gomes Freire

fomente
,
porque era a principal pcfloa que alli ftava. E def-

pois lhe fez preguntar , fe lhe prazeria de lhe fallarem per

femclhante todollos outros. Jd te dixe., refpondeo o Mouro,
que Jeja como tú quifères , em teu poder me tens

,
podes de mi

fazer como de coufa tua
,
porque quando me eu movi a me tne-

ter em teu poder , naÕ foi fenao pêra fazer quanto tu manda-
res. E aílí abalarão pêra onde ftava toda a outra gente , e tan-

to
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to que fe todos virão , efles Fidalgos , c priíicipaes peíToas

lhe deraô as mãos. E cfto feito pedirão licença áquelle Ca-
pitão ,

pêra irem por fuás coufas
,
pêra concertarem feu ref-

gate. E logo acerca tornou aquelle Abdela Laroz , com três

feus Irmãos , e hum filho , e hum

{DO CAPITULO LXFIL)

tarom alli certos Mouros
,
que eraõ vindos pêra levar trigo

j

e outras coufas que lhe ainda alli ficarão pêra fua governan-

ça
,
porque o tempo era pêra nom poderem haver outro , fem

fua grande perda , ataa que a novidade vieífe , e ainda lhes

ficava pêra fazer fuás fementeiras , onde entendeíTem manter

afeíTego. Os quacs vendo aos noíTos coníigo ,
poleraõ toda

fua fperança no derradeiro remédio
,
que era provar a ligei-

rice de feus pees ; em pêro nom fallecerom alguns dantre os

Chriftãos mais ligeiros , ainda que poucos foífem , ca os

Mouros em cfta parte tem muy grandes avantagens , efpicial-

mente por íerem mais enxutos das umidades do corpo
,

por

razam das viandas que comem , e também polia fragofidade

da terra, e o ufo que elles haviaõ delia mais, que aquelles

que ha per ventura nunca provarão. E porém cativarão qua-

tro daquclles Mouros , e virão como em outra Aldca que

era alli acerca eftavao outros Mouros ; c como quer que os

feguiíTcm aíFi os de cavallo , como depee, nom encalçaraõ

mais que dous , hum dos quacs foi morto per Gonçallo Vaz
Coutinho , c per Dicgo de Lemos, efcudciro que o Mar-

ques criara de moço pequeno , e o dera a ElRey , aíli por cau-

fa da criaçom que em ellc fezera , e ferviço que delle rece-

bera , efpecialmente por grande divedo que havia com feus

filhos
,
por parte de fua molher ; ao qual alfi por fer homem

Fi-
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Fidalgo, como por íeus merecimentos, foi alli dada ordeni

de cavallaria : o outro Mouro laltou ao Rio , onde perfiofa-

mente quis acabar, lendo primeiro requerido que íe rendef-

fe , e que lhe dariam a vida , mas enganado com aquella

fandia fpcrança , com que nelle mundo hafccra , ou per ven-

tura temendo afpereza do cativeiro
,
quis encurtar feu pade-

cimento. Elle Mouro andava na augua , nadando de liuma

parte pêra a outra , c alguns daquelles de pec fentremcteroni

dir a cUe , e porque o viaó com huma agumia na maõ já

defefperado , nom oufavaõ chegar a elle ; e quando aquillo

vio hum befteiro, que morava em Montargil, homem aíTaz

de pequena cftatura , com hum punhal na maô direita , na-

dando foi a elle, c como homem de grande coração o aca-

bou. Foraõ queimadas em aquelle dia quatro Aldeãs , em que;

havia paíTantc de cc cafas moradas , e nom fem razom , ca

eraó fobrc aquelle Rio de Guadeliaò
, que he maravilhofa

terra , aíll pcra lavrar , e femear , como de criaçora pêra to-

do gado : o trigo e cevada ficou , aíli per nom levar em que
o trazer , como por lhe nom fer neceíTario , todo o defpojo

daquelle dia forao quatro Mouros , e cinco afnos. Outro II

aos xxix dias daquelle mes de Janeiro , fairom aquelles Se-

nhores fora da Villa , aílí por ver a terra , e avifar per ella

as efcuitas , como por queimar huma Aldeã
,
que fe chama-

va Benambroz , onde era a cabeceira da terra da Mazmu-
da. Mas quem poderia coro a ledice do Marques , andando
neftes feitos

,
porque nom fava da Villa

,
que nom pozelTe

tarao verde na cabeça , com coutcnença muy alegre ? Foi a

Aldeã queimada
,

que era huma das boas daquella terra. E
nefte dia vicrom Mouros de cavallo acerca da Villa , onde
correrão após hum homem que andava fora , ao qual valeo

a ligeirice de léus pees , e muito mais a fombra dos muros
que ftava acerca , e aíII fe tornarom fem fazer outra nenhu-
ma coufa. E logo acerca o Marques determinou de fe ir pê-

ra o Regno , mandando Icixar no Almazem DclRey muitos

mantimentos, affi de pao cozido, carnes , e vinhos, armas,

eAl-
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e Almazem , e pólvora, e ferro, dizendo que de todo fazia

ferviço a ElRey , o que lhe todos contarão por grande bem.

CAPITULO LXVIII.

Como Dom Duarte mandou as efcuhas fora , e como

foi a Canhete y e como Gonçallo Pirez foi morto.

í .. .

PArtio o Marques , e feus filhos , e afll alguns outros Fi-

dalgos : e Dom Duarte começou de peníar no que lhe

pertencia, pêra defefa daquclla Villa , em que pendiaõ as

principaes duas fi.is
,

porque todoUos homens nefte mundo
trabalhom , ÍT. honrra , e vida ; e como prudente e avifado

que era , entendeo que tanto que o verão vieíTe , nom pode-

ria fer que ElRey de Feez nom tornaíTe
,

quanto mais que
ante que dalli partiíTe o leixara determinado , e que fe lhe

embargafle o mar, que por muito percebido que foíTe
,
que

íe nom poderia efcufar de grande perigo. E porém come-
çou logo de fazer arrancar pedra

, pêra fazer huma coiraça

,

a qual ElRey de Portugal primeiro que nenhum outro vira

fer neceíTaria pêra defenfom daquelle lugar; e porém lhe

enviara já feus recados, que mandaíTe poer em obra, o que
alli bem confirara , como defeito fez, como adiante fera con-

tado. E porque aas vezes pareciam per darredor daquella Vil-

la huma quadrilha de Mouros, dixe aos efcuitas, que como
folTe noite, que fe foíTem lançar fora , e que viíTem fe po-

deriam topar com aquelles Mouros , e que os caftigaflem
,

de guifa que lhe fezelTem perder aquclle oufio. Efe virdeíy

dixe elle
, que os nom podes- achar , trabalhai por averdes algu-

ma lingoa , e desí hi olhando a terra
,
porque quando per ella tor-

nardes a andar
,
faihaes per onde pon tes os pces ; e eu a Deos

prazendo Jairey de menha , com cfla boa gente que aqui ejlaa

de cavalh , e irei contra eJTa parte
,
porque poderá fer que vird

alguma gente fobre vós, com que nom hajaes razom de poder
^

e dar-
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e darvos ey focorro , oit que per ventttra que com meu ouzh
cometaes alguma outra

,
pojtoqne vos ella mio queira cometer.

Partiram aquellas cfcuitas, os quaes fe acharão fora numero
de vinte , e feguiram fua viagem , avilados do que lhe fora

mandado. E no outro dia que eraó xxij de Fevereiro , cavai»

gou Dom Duarte com quorenta e cinco de cavallo , antrc os

quaes eraó Gonçallo Vaz Coutinho i, e Alvato Coutinho feu

tio, e Fernão Cabral , Álvaro de Faria , e Joam Peftana
,

Dom Joaõ Deçi , e outro Dom Joam que era Comendador
da Ordem de Chriftus , e Dom Pedro , todos três Irmãos

,

AíFonfo Telcz , e Airas da Sylva , filhos de Ruy Gomez da
Sylva , Alcaide que foi de Campo mayor, e de huma Irmaa
defte Capitão, AíF)nfo Vaz Peftana, Vafco Dalmadaõ, Vaf-

co de Carvalha , Fernão Falcaô , Gonçallo Falcão
, João de

Soufa , todos três Irmãos , Pedro Borges , e Joam Borges

,

Fernaó Vaz Corte Real , Ruy Paes , e hum Caftelaõ
,
que

fc chamava Caõ feco
,
que vivia com ElRey de Caftella , e

afll outros. E com eftes eram de pee dous efpingardeiros , fC.

mcftre Pedro , e Guilhelme : avifando Dom Duarte a Ruy*
Vaz Alcoforado

,
que teveíTe cuidado da guarda da Villa

,

porque era Cavalleiro antigo , e criado de feu padre. E fe-

guindo feu caminho chegarom a Benambroz
^

que he huma
legoa do lugar, e dalli olhou Dom Duarte fe haveria vifta

de fuás efcuitas , e porque nom acodira6 de nenhuma parte
^

penfou que podiam fer mais adiante. E desí feguio feu ca-

minho , ataa que lhe parecia que teria já andada huma boa
legoa, e porque a terra parecia boa, folgava d'aver delia co-

nhecimento ; e desí aquelles F^idalgos , e b6s homens, que
defejavaó fair , e aífi por ver terra que nunca viraô , como
por cuidarem que poderiao achar alguma gente de feus con-
trairos , com que podeíTem haver pelleja. E parece que ífs

elcuitas ficavom naquellc lugar , onde elles firmavom fer le-

goa , aa maõ efquerda , em hum maato contra a ferra : e a fua

Atalaya quando oíH vio yr os de cavallo , fez conta que avi-

faria íeus parceiros
, quando tornaíTcm pêra fe irem todos

Tom. IIL Z ca-
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caminho da Villa. E fendo já os de cavallo alem das cfcuí-

tas hum pouco
,

quiferafle Dom Duarte tornar ; mas alguns

daquelles Fidalgos , efpccialmente AíFonlo Tellcz lhe pediram

que foíTe ainda ataa hum outeiro que ftava diante delles.

Dixe o Capitão , Sobrinho ^ Je afjlm formos de outeiro em ou-

teiro , iremos ataa Fez. Vós vedes que ifio he tarde , e aqui

nom vai pejfja que Jaiba ejla terra
,

quanto mais formos , tan-

to teremos mayor perigo. Os outros aperfiaraõ que todavia

foíTc
,
porque lhes parecia que poftoque ai nom fizcíTem , íe-

nom ver a terra
,
que aquelo lhe faria grande melhoria pêra

odiante
,
quando fe acertaíTe de per alli tomarem. Dom Duar-

te vendo como aquelo era vontade de todos
,

por lhe com-
prazer foi avante , e de pallavra em pallavra foram aíli atté

hum outeiro, donde pareceo huma Aldeã, e dalli tinha Dom
Duarte vontade de fe tornar ; e porque as cafis pareciaõ mui-

to perto, as quaes ftavaô na chapa da ferra, em que have-

ria de XXV até trinta cafas , e em olhando os nolTos pcra lá

,

viraõ através de li paífar hum Mouro , com hum feixe de le-

nha ao pefcoço , ao qual alguns começaram de fallar ; m^s
porque eram afaftados , e os noflbs nom declaravaõ as palla-

vras , e todos eraõ em cavallos genetes , e com dargas e tou-

cas
,
pcnfou o Mouro que era gente de fua Icy , e começou

de feguir feu caminho
,

pcro nom foraô os paíTos muitos,

quando lhe a vontade carregou , e tornou outra vez olhar

cora mayor femença ; c aílí como conheceo a verdade , aíli

muy trigofamenie leixou também a carrega , como o cami-

nho que levava das cafas , e com paífadas muy trigofas fe

colheo aa ferra : mas os outros moradores houveraô primeiro

vifta dos noflbs , e tinhaó já as molheres, e filhos na ferra
,

e começavaÔ de levar os gados. Alguns daquelles Fidalgos

pedirão licença ao Capitão dizendo, que fe quer ao menos
que lhe tomariaô alguma parte daquelle gado. Nom cures

,

refpondeo elle , que nós fomos já bem duas legoas da Villa , e

ijlo he quafi noite , nom ferd bom confelho de nos metermos em
coufa a que nom pojfamos dar Jirn^ ou fe a dermos

,
qiie nomfe-
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ja d nojfa v;,ntale. Ejla terra he de grande povoraçao^ e ain-

da de gente i/Jada de pelleja
, fe nos ganharem antre fi , como

anoitecer , nom podes fair dantre elles com noJjTa honrra , nem

Jatide : o melhor confelho que p .demos haver , he que nos torne-

mos nojjo pajjo e paffo. E como quer que lhe Dom Duarte po-

feíTe citas coufis diante, como craõ homens nobres , e man-^

cebos , tanto aperfiaraó com el!e
,
que houve de conceder ao

que ellcs qucri.ió. H^ra pois que afp. queres^ dixe elle con-

tra Affjnfo Tellez , chamai vojfo Irmão , e affí alguns outros

que Jejaes ataa xx , e hi direitamente aaquelles Mouros. Q^ii-

íerajoaó Peílina , c Fernão Cabral fcr da companhia daquel-

les , e Dom Duarte nom quis, mas mandoulhes que tomaf-^

fem os cfpingardciros , e que folTem poer fogo aas cafas. E
antre aquelle outeiro ray a aguoa de Canhete , aquelle rio

que vay a Alcácer , e como era Inverno iha o rio de gran-

deza. E cm paíTando aquellcs per hum porto , viraõ como
era feita no rio huma parede de pedra enfoíTa ; e como Joaô
Pcftana havia mais conhecimento dos modos dos Mouros

^

porque já per annos eftevera em Cepta , bradou a Dom Duar-
te que mandaíTe defpcjar o porto daquella parede

,
porque fe

per ventura os Mouros feguiíFem trás elles , nom lhe fizeflem

empacho. E nom tardou muito em fe moftrar a fpericncia da-

quelle avifamento ; ca tanto que os Mouros viraõ os nolTos

acerca de fi decerao a elles
,

principalmente por darem lu-

gar aas molhcres , e filhos
,

que fe podeíTem mais afaftar
,

porque nom fabiaõ fe os contrairos trabalhariao por chegar

a elles : pêro porque ainda nom eraõ tantos , nom fe qui-

ferom muito chegar aos noflbs , ante andarom fempre afafta-

dos , ataa que lhe as ajudas chegarom
,

porque a terra era

entom per alli muito povorada ; e alem das Almenaras
,
que

lhe logo fczeraõ os fumos que fayaó da Aldeã , era grande
ajuda pêra o avifamento da terra, como as cafas quafi todas

erao cubertas de palha, e muitas delias feitas de febe. Apa-
nharão aquclles que foraó com AflFonfo Tellez, e com feu

Irmaõ , obra de fefenta cabeçais de gado grande , e cc de ga-

Z ii do



i8i Chbonica
do mcudo, e enderençaroín caminho da Aldeã, peroo ante

que chegaíTcm a ella , os Mouros avifndos de hum porto que
fe fazia em hum regato , onde havia muita pedra , com gran-

de abafamento de adaroeiras , faltarão diante , aos quaes ca-

da vez creciam as ajudas. Mas Fernaõ Cabral , e Joam Pef-

tana houverao conhecimento da tençaô dos contrairos ; fo-

raó da outra parte com os efpingardeiros , a que os Mouros
naqucUa hora haviào o principal temor, e deraó a principal

ajuda á paíTjgem , alli do gado , como daquelles que o tra-

ziam ; mi:s já quando chegarom a Aldeã, os Mouros vinhao
de volta comos noílos, cuja força fe dobrava cada vez mais ,

aíE polia fanha que fe lhe acendia por fuás coufas
,
que ha-

viaõ cada vez mais danadas, como polias ajudas que lhe vi-

nham de muitas partes. E decendo daquella Aldeã per hum
fó pce abaixa , foraô os noflbs taõ apreífados

,
que lhe foi

neceffario fazer volta , ainda que o lugar nom foíTe muy aza-

do pêra tal obra, e alli fe ajuntarão Fernaõ Cabral, e Fer-

naÕ Vaz Corte-real fobre hum Mouro , o qual foi logo mor-
to. E doutra parte matarão o cav.illo a hum efcudeiro Del-
Rey, que fe chamava Pedro Gonçalvez Guiei, o qual pofto

no derradeiro perigo defefpcrado da vida , reccbeo focorro

de Joam Peftana , e de Corte-real , os quaes com muy gran-

de trabalho o tirarão dante os Mouros, nom fem grande pe-

rigo delles mefmos. Alguns daquelles de cavallo que parti-

rão da Villa fe apartarem do Capitão , correndo após hum
porco

,
que fe alevantou antre elles , íT Gonçallo Vaz , e

Álvaro Coutinho , e allí outros oito , os quaes tornando de
fua montaria, di.Teraô antre íi. Certo he aquelles que taÕ lon-

ge Viio
,

que n.m hao de vir fem algum gado
, ferd bem que

vamos então correr a Anexamez. Gonçallo Pires era o que

eito mais requeria. Nom cttremos ^ reípondeo Álvaro de Faria,

cá quem honrra quifer biijcar ^ muy acerca a tem de Ji\ ca etc

creo
^
que temos bem que fazer. E em efto chega hum feu pa-

ge que clle ante leixara por Atallaya
,
que lhe dixe coma

os outros eraó em trabalho com os Mouros, com que vinha

5

pel-
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pellciando ; e ainda o moço bem nom acabava de o dizer
^

quanJi) todos dez que craõ , dcrom das efporas aos cavallos

,

c foraó ao encontro dos nolTos que deciaó da Aldeã , e fta-

vaÕ íobre o Ribeiro donde Joam Peftana avilara Dom Duar-

te
,
que mandaíTe desfazer a parede, e tao apreíTados fe vi-

ram dos Mouros
,

que lhe foi neceífario fazer outra volta
,

porque podcíTem mais a fcu falvo paíTar o porto. E Dom
Duarte conhecendo feu trabalho, comaquelles que com elle

eraô decco a fundo , c recolheos aííl com a cavalgada. E
já a efte tempo os Mouros paílavam de trezentos , todos

muy bem fpcrtos e avivados
,

pêra fazer danno a feus con-

trairos , e faziaíle naquella fobida huma efpcfura daqucllas

daroeiras
,
que fom arvores

,
que polia mayor parte fe parraô

muito no chaõ , e fomente ficava aos noífos hum caminho af-

faz eftreito
,
per que houvcíTem de fair; onde o Capitão foi

remeçado de huma azjgaya
,

que per ventura lhe fezera fa-

zer fim da vida , fenaõ tevera a ponta revolta , ca era re-

meiTada de hum vallente Mouro grande e mancebo , e acer-

tou na cabeça do lagarto , onde nom foi outro danno , fe-

nom quanto levou hum pedaço da calça , e fez tamanha pi-

fadura
,
que per dias durou era guarecer o coiro de cima. E

aílí aquelía azagaya , como outra que lhe foi remeflada , man-
dou Dom Duarte logo quebrar

,
porque nom podcíTem por

aquclla vez aproveitar. Pcro com todo houveram de paíHir

aquelle mato , e fobiraõ a hum chão. E conhecendo que o
feito nom fe acabava per alli

,
parcceolhe que era razom

,
que

fe deceflem a apertar feus cavallos
,
porque defpois nom lhe

fezeífem mingoa , em tempo que o nom podeflcm cmmendar.
E hum Xeque que era o principal daquelles Mouros , fegun-

do parecia na obediência que lhe todos catavom , fez reter

os outros no roftro do mato , e com vozes altas , começou
de chamar por Dom Duarte , o qual virando o roftro pêra

elle , tirou hum barrete vermelho que trazia na cabeça , e fez-

Ihe huma grande mefura ; e Dom Duarte olhando contra os

outros , começou de íe rir dizendo , Muitas grafas a vos pol"

lo
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lo gaJaJhMlo que nos oje efperaes de fazer. E tendo já os nof-

fos fcus cavallos apertados , enderençando pêra onde havia

de feguir, viraõ corno ftava fobre hum porto
,

per que ha-

via depaíHir, obra de dc ataa dcc Mouros todos de pee que

os ftavaõ fpcrando , e hum Xeque ante elles encima de hu-

rna egoa fouveira , com huma bandeira branca na maõ , o

qual acaudelava os outros ; e danbalas ilhargas andavaó já ou-

tros Mouros , de guifa que de todallas partes eraô cercados.

Os noíTos vendo tanta multidão , efpecialmcnte daquelles que

lhe tinham o porto, diíTcraono a Dom Duarte, que viíTe bem
o perigo que tinhao

,
querendo que bufcafle remédio com ca-

ra muy fegura , e contenença mais dameaça
,
que dc temor;

refpondeo aquelle Capitão, que foíTem embora feu caminho,

que ainda naquelle dia fe haviaô d'alegrar da vitoria
,

que

todo aquello nom era , fenom por acrecentamento de fua vir-

tude : Todo he vilanagem , dixe elle , nom he gente que vos ha-

ja defperar , os qiiaes a pouco efpaço vereis ejpalhar per efles

matos , e per ventura nom tornarão oje to os pêra cafa^ e vos

veres ora o porto afinha dejpachado com a graça de Deos. Mas
como quer que o esforço do Capitão foíTe tamanho , vós fa-

be que naô havia tal por ardido que foíTe , a que nom pa-

recefle que ftava mais perto da morte
,
que da vida , apar-

tandoíTe huns com os outros , huns a confeíTir , e outros a

emmendar as almas , e fazendas aaquelles que fe acertaíTeni

de ficar vivos. E aquelle nobre Cavalleiro digno de perpe-

tua lembrança ,
quanto nos outros fentia menos fperança de

vida, tanto fua cara era mais allegre , e feu esforço mayor.

E porém fez rijamente tanger a cavalgada , onde já eraõ pref-

tcs cinco Fidalgos daquelles , IT. Gonçallo Vaz Coutinho
,

Joaô Pcftana, ÀíFonfo Vaz feu Irmaô , Fernão Cabral, Ál-

varo de Faria , com prepofito de fe poer no derradeiro peri-

go , ou morrer , ou fazer defpejar o porco. E aíli como o

gado vio o porto pcra que era guiado empjchado , foy tomar

outro abaixo
,
quanto feria lanço de huma pedra ; ca o ga-

do era da terra , e fabia bem os lugares per onde foya de
paf-
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-palilir. E aqucUcs cinco como virão paíTar a primeira cabe*

ça , aífi íc trigarom rijamente de paíTar trás cila, porque os

Mouros nom FolTem primeiro ao porto pcra lho empachar,

e aíli como foraõ aquelles cinquo , aíli forao os outros todos :

e hum daquelles Xeques começou de bradar contra os ou-

tros
,

que poufaíTem as armas pêra o tempo do mefter , ca

aquelle era o melhor dia pêra elles
,

que per ventura teve-

raõ defpois que os Chriíláos houveram em Africa a primei-

ra poíle, ca alli lhe parecia que as coufas ítavaõ azadas, que

nom tinhaõ já duvida na vitoria ; e dalli cm diante, ataa que

foi o tempo da pelleja , nom tiravaõ fenaõ com pedras. Tan-
to que Dom Duarte vio os outros todos a quem paíTou o por-

to , e fez çarrar os feus , e houve huma foma da que alli era

acerca , onde ítava hum alqueve , no qual os cavallos haviaô

grande trabalho; ca era terra lavrada, e farta d'agoa, e ca-

vallos já hum pedaço trabalhados , e aficados das efporas por

fe haverem fora delle. Os Mouros quando viram aíE trigar os

noíTos por fe faír, começarão de lhes bradar, chamando per

feu Aravigo Ahiides , a Imdes
,
que quer dizer

,
Judeus, Judeus ,

e porque nom efperais. Dom Duarte vio como fe os Mouros
comcçavaõ de çarrar pêra daf em elle , e nos outros , e di-

xe , Amigos , aqui nom he tempo
,
fenom que cometamos , ante que

fejamos cometido^ , e o que nos nojfos contrairás querem fazer ,

façamos nós a elles. E como quer que a terra áfli foíFe tra-

balhofa , clle chamando Santiago fez a volta fobre os Mou-
ros , e per femelhante fezerom todollos que o feguiaõ. E os

Mouros aífi como viraõ aos noíIt)s voltar, per femelhante fe-

zerom clics, lançandoíTe a hum mato que hi era acerca , nom
lhe oufando a ter roftro. E tal ajuda lhe deu Deos

,
que an-

te que fe acolheíTcm forao alli mortos de quorcnta até cin-

coenta Mouros , afora os feridos que foraõ muitos , e bem
fraca podia fer a lança, que naquella hora nom derribaífe o

q4.ie ie lhe oíFereceflc diante ; ca poftoque aos cavallos fofle

trabalho andar naquella tramolhada
,

per femelhante fazia a

elles, que fe nom podiaõ fair como qucriaõ, porque alli nom
preí-
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preftava ligeiíice que nenhum tevelTe. E alll como o Capitão

era o principal daquelles , aífi lhe aprefentou afortuna dian-

te hum Mouro dos vallentes da companha , ao qual logo o
Capitão deu huma muy grande lançada ; mas o Alouro nom
perdeo por ello coraçom , ante volveo a cara , e recolhendo

Dom Duarte a lança pêra 11 , lançou pêra ella maô , e quife-

ra a recolher, pêra fazer ao Capitão conhecer a amargura de
feu padecimento ; mas Dom Duarte como homem de grande
esforço , e que quanto o perigo era mayor, tanto era me-
lhor acordado, tirou rijamente da fpada , e ferindo o Mou-
ro na cabeça de golpe mortal , e affi como fe fentio ferido

,

aíli afloxou a lança , com que lhe Dom Duarte deu outra lan-

çada , com que acabou fua vida. E querendo fcguir os outros

Mouros , cayo o cavalio com elle em huma barroca , onde tri-

go famente foi acorrido de Ruy Paez
,
que fe deceo a pee , e

Joam Peftana , e Álvaro de Faria
,
que efteverom em feu ref-

guardo , ataa que foi pofto acavallo ; e principalmente foi aju-

dado , e focorrido, aalem daqueftes de hum page daquefte

Álvaro de Faria
,

que havia nome (a) Nem devemos aqui
leixar por efcrever a fortalleza de Pedro Borges , o qual fe

acertou na entrada do mato, com três Mouros , dos quaes

hum fe afaílou logo com huma grande lançada , e afii ficou

pellejando com dous , ataa que outro ferido fe foi como o
primeiro; mas o terceiro tendoíTe por mais avantejado, que
cada hum dos outros , foi direitamente a elle taÕ rijo

,
que lhe

fez alvoraçar o cavalio , de guifa que deu com feu Senhor
no chaó. Mas o Cavalleiro aífi como era de forte coraçom ,

afli havia bom acordo , e levantandoíTe rijamente em pee ta6

acerca vio leu contrairo dcífi
,

que nom teve outro remédio
fenom vir a braços com o Mouro, onde trabalhando hum e

outro , foi Pêro Borges avifado do que aprendera em fua mo-
cidade de luita , e armoulhe o pee per hum erro

,
que fe cha-

ma a Jaca linha , e deu com elle no chaó ; mas que feria que

(á) Falta o nome no manufcrito. '' '
'' -i.:.; .

:
'

' '
O pU-
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O punhal , com que o queria degolar , nom fora muudo ; onde

nom teve outro remédio , fenom poerlhe a ponta no corpo
,

c lançarfe carregando fobre o punho , ata que o matou , e

ifto pollo pejo das mãos que tinha empachadas cm ter o Mou-
ro. Alli matarão o cavallo a Fernão Dalmcida , e outro de

hum efcudeiro de Gonçallo Vaz : e fobre todos foi ferido

Gonçallo Pirez Malafaya em hurtia coixa , c porque lhe acer-

tou na cabeça do lagarto , d'hi a pouco fpaço fez fua fim
;

homem de poucos annos j em que havia muita virtude , c bon-

dade , cuja morte foi azo de fe encurtarem os dias de feu

padre Luiz Gonçalvez, caa amava muito aaquelle feu filho,

e nom fem razom
,

porque taes virtudes conhecia em clle ,

que o fazia digno de acreccntar no vallor de fua geraçom.

E bem pareceo nas lagrimas de muitos bõs do Regno
,
quan-

to efte mancebo havia de bondade ; mas o que lhe nefte dia

moftrau mayor amor, foi Joam Peftana , o qual com muy gran-

de trabalho e perigo o trouxe ante íi no cavallo , em cujos

braços fez fua fim. E eu que primeiro ajuntei , e efcrevi ef-

ta hiftoria , fUy companheiro aaquelles que fentiram a morte

defte Fidalgo
,
porque o conhecia por muito humano , muito

liberal, e muito graciofo a toda a gente, defejofo de fazer

quanto bem podia , efpecialmente de acquirir honrra , e val-

lor. Creo fcgundo feus cuftumes e acabamento
,
que feja no

lugar dos Santos. Nem fique fora defte regifto a bondade de

Guilhelme , hum daquelles efpingardeiros , o qual em aqucl-

le dia trabalhou tanto , aíll a pee como era , hora com fua

efpingarda , hora fem ella
,
que foy digno de grande louvor,

Foraô em efte dia feitos Cavalleiros Domjoaó Deça , e Dom
Pedro feu Irmaõ , Vafco Martinz Doliveira , Vafco Dalma-

daõ , Luís Vafquez de Sampayo , Vafco de Carvalho,

Túvi, IIL As CA.
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CAPITULO LXIX.

Como as efcuitas foram dar novas aa ViJla
^
que Dom

Duarte era morto , ou captivo , e do que Ruy Faz
-

^
fobre ello fez.

POr levarmos noíTos feitos pêra aquella boa ordem
,

que
pêra bom recontamento da hiftoria pertence , como quer

que o nom polTamos dizer em mais curtas pallavras , dize-

mos afli, que os efcuitas que Dom Duarte ante enviara, vi-

ram paífar feu Capitão, como já dixemos , e teverom que
nom fofle longe

,
por caufa da pequena parte do dia que fi-

cava por gaftar , e faziam conta de fe ajuntarem a elle aa tor-

nada ; e quando fe acertou de Dom Duarte tornar, fcgun-»

do contamos, vinha já cercado de Mouros, os quaes eraô tan-

tos ,
que os efcuitas nom oufarom paíTar perante elles

, pêra

fe lançar com osGhriftaos. E quando viram a pelleja aíli me-
xida , teverom os noíTos por mortos , ou prefos , e com tal

entençom partirão dalli caminho da Villa , onde affirmarom,

que o GapitaÓ com quantos o feguiaò eraõ mortos , e prefos.

E havemos aqui por efcufado efcrever quaes fe pararão as con-

tcnenças de todos, pocndo fua defiventura no mayor gráo
,

que homens nunca receberão. E os beftciros , e aílí a outra

gente tomarão trigofamente fuás beftas eAlmazcm, dizendo

que os leixaífem ir acabar, onde tao nobre Senhor com taes

Cavalleiros acabarom. Mas Ruy Vaz Alcoforado , a que a

guarda da Villa ficara encomendada , fez logo fechar fuás por-

tas , e mandou a todos que fe armaífem , e ordenou fuás guar-

das , fegundo entendeo que compria. Dom Duarte como aca-

bou fua pelleja , fez atar os feridos, ÍI. Gonçallo Pirez, e

Pêro Borges , e Diego Rodriguez efcudeiro de Gonçallo Vaz
,

e dixe que curaíTem d'andar; e porque o gado tanto que fe

vio foQ fem pelToa que o cornaíTe , começou de fe efpalhar,

qui-
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qulferao alguns rrabalharfe de o acompanhar, e Dom Duar-

te nom quis, dizendo que nom era tempo pcra ello
,
porque

era já quaíi noite , onde nom compria que curaíTem de femc-

Ihante proveito, polia fpcrança de tamanha perda. Hum foo

Mouro tby alli prcfo, que o Capitão fez filhar
,
per aver per

elle lingoa alFi DelRey de Fez , como de todo o ai que lhe

compria de faber dos modos da terra ; e efte ficou afll ame-

drontado da morte que vio padecer aos outros
,
que nom hou-

ve meíler outra legadura , mas fem nenhuma prifaó fc veo

antre os outros ataa a Villa-, e fegundo os matos fom gran-

des , e a efcuridade da noite , tempo e lugar tevera pêra fu-

gir, fe lhe abaltara o coração pêra ello. Os Alouros pêro que
desbaratados foflem , nom Icixarom porém de feguir os nof-

fos, os quaes fegimdo fe podiam eftimar , feriam até mil e

quinhentos, mas nunca tevcrom oufio de commeter pelleja,

como quer que os noíTos andavaõ aíTaz vagarofamente por

caufa de Gonçallo Pirez
,
que viam chegado aa morte , e tra-

balhavaõ muito pello levar vivo aa Villa, mas nom o pode-
ram fazer. E quando aquelles que vinhaõ , comeqarom de
requerer aos do muro que lhe foíTem abrir, Ruy Vaz foi fo-

brc a porta, e começou de chamar feu Senhor, e tanto que
o conheceo na fdia j dixe ; Senhor , como vindes

, prefo , ou li-

vre ? Café prefo foes , nao vos entendo abrir
,
por guardar voj/a

honrra ^ e a minha. Alegre foi Dom Duarte por achar tal avi-

famento naquelle feu Cavai! eiró. Vinde embora ^ Ruy Vaz ami-

go ^ dixe elle, ca eu louvado feja Deos livre venho ^ e em to-

da minha liberdade , e tetihovos muito em ferviço tal avifamen-

to , o qual nom procede fenom de grande difcriçom. E alli lhe

abrirão as portas , e como foraõ dar graçis a Deos, torna-

rom todos com tochas acefas pello corpo de Gonçallo Pirez ^

e o levarão á fua poufadia , onde eíleve ataa o outro dia que
o foraó enterrar, com a mais honna que poderão. Diz aqui

o Autor
,
que muito mais fora fentida a morte de Gonçallo

Pirez dos que ficavao na Villa , fenom fora o grande nojo
que ante tinhaô da perda do Capitão , e dos outros , fegun-

Aa ii da
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do os efcuitas dilTeraÕ ; mas o grande prazer que houverem

,

quando taô de fubito ouvirom o contrairo , lhes fez mingoar

no fentimcnto que houverom , fe ante nom efteverom com
aquclla grande trifteza; ca era aquelle o primeiro homem no-

bre que alli fallecera , e era amado de todos
,
porque havia

nellc as bondades que dixe.

CAPITULO LXX.

Como a coiraça foi começada , e como Vafco Martinz

DoUvcira tomou hum Mouro , e das novas que

contou.

EM quanto os noíTos eftaõ defcanfados de feu trabalho
,

e os Mouros foterraõ feus mortos, digamos outras cou-

fjs que pertencem a noíTo propofito ; e porque já ouviftes o
fundamento que ElRey tinha de fegurar lua Villa

,
pêra a

qual coufa era requerido a meude per Dom Duarte , como
aquelle que defpois do que a ElRey pertencia , fegurava fua

vida e honrra. E como quer que a condiçTÕ daquelle Prince-

pe era fer em algumas coufas vagarofo , nom fe moftrou tal

naquellc feito, porque muy trigofamente mandou lavrar mui-

ta cantaria, e fazer cal, mandindo de todo carregar naaos,

as quaes mandou aaquefta fua ViUa Dalcaccr, com foma de
meftrcs, e officiaes pêra lavrarem naquella coiraça, pêra cu-

ja guarda mandou muitos Fidalgos , e outra gente ; de
guifa que aos xxij dias do mez de Março

,
que era em huma

fcgunda feira defpois de dia de Ramos, fe fez o primeiro

começo naquella obra : onde Dom Duarte trabalhou muito,

porque aalem do grande avifamento que dava a's coufas
, pê-

ra fe a fazenda DclRey aproveitar , elle por 11 mcfmo an-

dava alli fervindo com a pedra e cal , como fe fora hum
íimple«; homem

,
que foi azo de todoUos outros Fidalgos

,

e cfcuJeiros fazerem femelhantc j e tal aviamento e trigan-

ça
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ça foy pofta per aquelle Capitão
,

que em xvij dias foi fei-

to hum

{Do CAPITULO LXXII.Ça)

Mouros enfadavao de os ver : e aqui fczerom fim todoUos fei-

tos
,
que fe fezerom no cerco todo efte mes de Julho , nos quaes

dias achamos
,
que fe lançarom na Villa mdxcv pedras de bom-

bardas, afora pedras de troos, e colobrecas, e outras artelharias.

CAPITULO LXXIU.

Como of Aíouros no primeiro dia de fiia pafcoa feze-

rom mojlra aos da Villa , e doutras coujas que fe

naquelles dias fezerao.

NA cabeça do mez Dagofto fe acertou em aquelle an-

no de fer a pafcoa dos Mouros , ca elles trazem aquel-

la fefta pello conto da Lua , fegundo trazem os fcus mefes

e annos ; e a horas de terça , hora foífe por honrrar fua feef-

ta , ou por fua própria folgança , cavalgarom todollos Mou-
ros que tinhaõ cavallos , e começarom de fe poer em azes

,

com fuás bandeiras tendidas , fazendo íoar todos feus eftor-

mentos , e guarnecendo feus corpos e cavallos das melho-

res coutas que tinhaó , e cada hum Alcaide eftava com fua

gente : e defpois que efteverom hum pedaço no Arrayal , vie-

romfe pocr no outeiro das Vinhas
,
que he da parte de Ce-

pta , fazendo de li três azes , que tomava de huma ponta da

ferra aa outra. E fegundo dixerom todollos que os afll virão,

que era muy fermofa coufa de ver a fua multidão , e os feus

(/í) Efte n.° e o dos Capitules feguintes até LXXVI parecem eftar di-

minuidos de huma unidade no manufcnto, que não moftra haver falta do
Capitulo LXXVII.

cor-
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corregimcntos , efpecialmente onde ftava ElRcy com feus

Marys , onde cílcverom attee o moo dia
,

que fe rornarom

pêra fcu Arrayil. E porque já dixcmos como fe na Villa lan-

çara hum Mouro , o qual Dom Duarte algumas vezes man-
dava ao Arrayal , a faber do ardil de feus contrairos

, que-

remos aqui contar fua fim. E neftes dias paíTlidos acertou de
fe lançarem com os Mouros alguns máos Chriftãos , os quaes

derom as novas daquelle feito aos Regedores do Arrayal , os

quaes teverom guardas fobre aquelle Mouro ; e na entrada

deíla pafcoa mandou Dom Duarte aaquelle Mouro
,
que fof-

fe faber novas do que os Mouros faziao , e os que guarda-

rão o rio foraÕ a ellc , e levaraõno a ElRey. E fobre feito

dcíle homem achamos defvairadas openiocs , ca huns foraô

que dixeraõ que era já Chriftaõ
,
quando allí foy prefo , ou-

tros dixerom o contrairo , ÍT. que quando fora apprefcntado

ao Marim
,
que lhe perguntara porque fazia tamanha malda-

de , em fer contra a gente de fua ley , e que elle refpondeo,

que nom era , mas que ante a ajudava , ca elle Chriftaõ era ,

e que na ley dos Chriftaos vivia , e entendia d'acabar , e

que por ello fr/ia aífi aquellas coufas. E que o Marim lhe

dixcra, que alTirmaire, fe era Mouro, feChriftaò, e que elle

todavia affiimara
,
que Chriftaõ; e que entom lhe deu aquel-

le Marim a primeira lançada , e que per femelhante fezerom

todoUos outros que eftwaõ acerca delle , e que aííi ferido o
trouxerom á vifta da Villa , e que aílí o foraõ apedrando per

darredor , e que aa derradeira o toraõ lançar abaixo de

huma Mizquita, que ftava alem do rio , de que a todollos

da Villa muito pefou , efpecialmente ao Capitão. E como
quer que foíTe timanha fcefta , elles nom leixirom de tirar

com fcus engenhos aa Villa, pêro o danno em efte dia to-

do foi feu, ca matarom delles dous , e dos nolTos nenhum.

E per femelhante no dia feguinte matou hum befteiro Del-

Rey de Portugal , que le chamava André Ancs , outros

dous Mouros á vifta de quantos ftavaõ no muro, ca era ho-

mem fpecial em aquelle mefter j e elles nom poderom fazer

ou-
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outro danno , foomcnte que contarom por vitoria hum pe-

queno barco que furtarom da corcova da Villa , e com cita

pequena viroria andarom pello Arrayal de huma parte pêra

a outra , havendoíTe dcUo por muy contentes.

CAPITULO LXXIV.

Como as homhãrdas grandes começarom de tirar , e co-

mo lhe Dom Duarte fez britar as portas , e quei-

mar os ajfemos.

HOuverao aquellas grandes bombardas , em que os Mou-
ros tanta fperança tinham , de chegar ao Arrayal , aas

quaes foy feita tanta feíla, como fe fora o dia de fua prin-

cipal pafcoa , e nom fem razom , ca elles tinhaó tanta fpc'

rança nos tiros, que com ellas haviaó de fazer, que haviam

a Villa por fua ; e ellas aíTcntadas , começarom logo de ti-

rar com ellas , e com os primeiros tiros derribarão hum pe-

daço de peitoril da barreira , c per femclhante fczeroin no
muro

,
que derribarão huma amea , com hum pequeno de pei-

toril. E vendo Dom Duarte aquelle começo , mandou afen-

tar du.is bombardas, em roftro das portas das outras , e af-

fi fe foube todo concertar, que nos primeiros tiroS britarem

logo as portas aas bombardas dos Mouros. E desí mandou
correger beftas de torno, mandando aquelle André Anes que

tiraffe aos aíTcntamentos ' com viratoês muy grcíTos , cheos

dalcatrom acefos de fogo
;

que foi huma aíiV.z proveitofa

cuidaçom
, porque aquelles aíTentamentos eraò todos feitos

de rama , cheos de terra. E per tal guifa fe acendeo o fogo

em elles
,

que os queimou todos
,
que nom ficou nenhuma

coufa , e aífi as portas
,
que lhe nom pode aproveitar nenhu-

ma dcfenfom que lhe os Mauros bufcaíTem. E como Dom
Duarte fabia a gente com quem trautava , vendo como fta-

vaõ queixofos daquella perda, mandou alguns honens fora,

que
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que os foíTem alvoraçar
,

porque entendia que o queixume

os trazeria muito mais alinha aa força da pelleja , como o

grande defejo da vingança cega muitas vezes o olho da re-

zom : onde o penfamento daquelle Capitão nom ficou vaô
,

porque os Mouros com pouco refguardo do que podiaõ re-

ceber j faltarom ligeiramente na efcaramuça , e os noíTos def-

pois que os virão efquentados no feito , foraonos trazendo

pouco e pouco, ataa que os poferom aa fombra dos muros,

onde lhe começarom de tirar de todallas partes. E ante que

íe podeflem acolher, matarom delles oito , e aleijarem outros

muitos mais ; e dos da Villa forao feridos quatro homens
,

de feridas de que defpois guarecerom. E foi efto no come-

ço do mes Dagofto , em hum dia de Santa Maria das Ne-
ves. E logo no outro dia matarom os da Villa dous Mouros
de cavallo , e hum de pee , e em ifto chegou a fufta de Dom
Duarte com hum carevo , em que acharão fete Mouros car-

regados de trig
)

, e com muito mel , e manteiga , e dous

odres dalcatraõ , e outras coufas que palTavaõ pêra Graada.

CAPITULO LXXV.

Como Gallaaz Gallo efcudeiro DelRey fayo fora da VtU
la pêra tomar a madeira das bombardas dos Mou-
ros 5 e como o Almirante foi poer o fogo a ou-

tros cejlos que os Mouros tinhao feitos.

COmo a mayor parte dos homes
,
que eftavaõ em aquclla

Villa pêra fua defenfom , eraô nobres , ou per naçaô

,

aílí nunca podiam em outra coufa ftudar , fenaõ em ganhar

nome , e honrra , gaitando , e anojando léus contrairos : e an-

tre muitos , e nobres criados DelRey que alli foram pêra o

fervir, foi hum que fe chamava Gallaz Gallo, cavalleiro man-

cebo que ElRey criara em fua camará , o qual era filho de

hum nobre homem ,
que fora criado DelRey Dom Joaõ , ho-

mem

V
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nicm fremofo , alll na cftatura do corpo , como nas outras

feituras , homem vallcnte per fua pcílba , cujo filho queren-

do parecerão padre, ajuntou com figo xx mancebos defpoftos

pêra bem fazer, requercndoos que o ajudaíTcm a tmzcr aqucl-

]a madeira que ftava acerca das bombardas dosAIouros, co-

mo ellc , e affi os outros fentifiem que aqucllas bombardas
eraõ grande azo pêra fazer danno aa Villa ; ca conheciam

que eraô muy grandes , e que em qualquer parte dos muros
que deíTcm , era neceíTario fazer graó danno , e que fe o mu-
ro foíTc roto , como os imigos eram muitos , fefia grande tra-

balho , e per ventura cafo duvidofo. E porém fe defpoferam

aaquelle feito com boas vontades , e chegando ao lugar on-

de aquella madeira jazia , começando de a recolher pêra íi,

fairaõ muitos Mouros a elles , e houveraõ fua pellcja , na

qual aquelle mancebo principal movedor daquella faida hou-

ve huma feetada no pefcoço , de que a poucos dias morreo

;

e os outros vendo como os contrairos eraÔ tantos
,
que a fua

força nom poderia abaftar a refiftir fomente aa centeíÈma par-

te delles , tomarão deíTes madeiros que lhe mais aazados pa-

recerom pêra levar, e recolheraofe aa Villa, E vendo o Al-

mirante eíle alvoroço antre os Mouros , fayo com fua gente
,

e fqi poer o fogo a outros ceftos
,
que os Mouros tinham

feitos^ pêra tornar a afentar aqucllas mefmas bombardas \ mas
os contrairos vendo aquelles atrevimentos que aífi os Chrif-

tãos ihaô tomando, começarão de dar combate aa Villa, on-

de nom houve outra coufa que de contar feja , fenom que
foy ferido hum beefteiro da Villa doutro becfteiro Mouro de
huma feetada , de que a pouco fpaço fez fim de fua vida. E
nefte mcfmo dia fe lançou na Villa hum Mouro , o qual dixe

que aquelle fabbado paífado
,

quando os aírentamcntos das

bombardas foraõ queimados , e os ceftos com o fogo que lan-

çou André Anes nos viratocs
,

que aíli ElRey como o Ma-
rim fe quiferaõ logo levantar de fobre a Villa , foomentc
que hum filho daquelle grande Marim

,
que era homem man-

cebo e que moftrava de fi grande ardimento , lho contradi-

rá;, m. Bb xe-^
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xera muito , dizendo aíTi a ElRey , como a fcu padre

,
que

cUe queria logo mandar fazer outros alTentamcntos aaquellas

mefmas bombardas , ca nom era pêra tamanho Rcy como
aquelle começar coufa

,
que por tam pequena contrariedade

leixaíTe de continuar; dizendo ainda que fe dizia no Arrayal

,

que ElRey de Tunes avia de vir a ajudar ElRcy de Feez
,

e que os Caftellos da madeira que os Mouros tinham fei-

tos , nom fe lhe azarom também como elles quiferom pêra

os chegar ao muro, e que por ello nom curavom já delles
,

e que eraõ acerca defmanchados , e que todo o fcu feito por

então ftava em concertar aquellas bombardas grandes , por-

que toda fua fperança ftava em ellas por caufa dos muros
,

que tinham que lhe haviaÒ de derribar por terra. Pergun-

tou Dom Duarte aaquelle Mouro
,

que modo era o que os

Mouros tinham com os Chriftaos
,

que fogiam da Villa pêra

o Arrayal. A maneira que com elles tem , dixe o Mouro , he

aquella quefe tem com quaesqiier outros Chrijlaos que captivam

de fora ^ aos quaes lançao hos ferros , efe fervem delles ^ como

de homens fogeitos per captiveiro. E ncftc mefmo dia mandou

o Almirante certos homes fora a travar fcaramuça com os

Mouros, fempre afim de os trazerem aa fombra dos muros,

onde matarão daquella vez quatro , e ferirão alguns poucos.

CAPITULO LXXVI.

Como Marfim de Távora , e Dom Pedro de Noronha

Jeit gemro fezeraÕ hum rebate , e do que fe em

ello fez. . ,

DIxemos no começo defte cerco , como Dom Duarte de-

ra certas guardas a alguns Fidalgos na barreira, e co-

mo os defpois tirarão delias e a caufa porque ; agora dize-

mos, como defpois que a gente começou de recreccr, orde-

nou novamente o que fegundo entendeo que conjpria aa de-

fen-
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feníom do lugar , das quacs contamos por primeira , a que

foi dada ao nobre Senhor Dom AÔonfo de Vafconcellos por

razaõ da pelToa
,

porque aíll em grandeza de linliagem
,

como em bondade de cuftumcs , nom parcio deite Regno pê-

ra aquclle cerco nenhum melhor que elle ; a qual guarda el-

le mefmo requereo a feu tio antre a porta de Fcez e a por-

ta de Cepta
,
porque fabia que era mais fraca, e mais peri-

gofa
,
porque alli tiravam as bombardas grofas , e clpcravaõ

que fe fe alli fizeíTe algum portal
,

que feria neceíTirio alli

Decorrer o mayor perigo ; c a guarda da porta de Cepta ti-

nha o Almirante, e Martim de Távora a da porta de Feez

,

e Aífonfo Furtado e feus filhos ftavaó antre a couraça e a

porta de Cepta. Eíle Martim de Távora era homem de gran-

de animo , e que havia grande eftatura de corpo , e fora mui-

tos tempos enfermo , e lembrandolhe que aquelle tempo que

elle durara com íua enfermidade, perdera por nom fazer o

que a fua honrra convinha ; e por ello aíH nefte cerco , co-

mo no outro entrou com defejo de cobrar o tempo, que lhe

parecia que perdera ; e porque via que o tempo íe gaftava

fem elle molhar o que feu grande animo requeria , mandou
certos homens fora da barreira , fob fingimento que apanha-

vam andando Almazem
,
pêra ver fe poderia fazer algum re-

bate aos Mouros
,

porque houvelTem azo de travar com el-

les pcllcja. E ainda fe os homens bem nom começavaõ de

abaxar pcra apanhar aquelle Almazem, quando os Mouros for

raõ com elles. E aífi como a efcaramuça fe foi ateando , af-

fi fayo logo aquelle honrrado Cavalleiro com Dom Pedro

feu genrro, e três fohrinhos , íT. Vafco Martinz Chichorro,

e Ruy de Souza , e Joam de Soufa ; e desí Dom Affonfo que

era acerca , aífi com os feus , como com os outros muitos

que com elle aguardavao
,

porque aíH como o Deos trouxe-

ra a efte mundo per nobres avoengos , alTi lhe dera efpecial

vontade pcra areccber, e agaflilhar a todos; Nuno Vaz de

Caftcllo Branco , e Gonçallo Vaz feu Irmão
, Joam Rodri-

guez de Saa , e outros Fidalgos : e dos Mouros naô fooraen-

Bb ii te
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te vicraô os villaõs , mas muitos daqucllcs Alcaides , efpe-

cialmente foi alli aquelle nobre Marim Molci Ehea , filho

que fora de Lazeraque , aquelle que governava a cafa de
Feez

,
quando os Infantes Dom Henrriquc , e Dom Fernan-

do foram fobre Tanger , o qual era havido por mais vallen-

te Gavalleiro
, que aaquelle tempo era achado na caia de

Bellarim. Os Chriftaos por ganhar honrra , e os Mouros vin-

gança , cada huns faziam por fobrepojar a feus contrairos
,

e coino a gente da Villa pella mayor parte foíTe eftremada,

aíli trabalhava por fazer avantagem aaquelles Infiéis , nom que-

dando huns , e os outros de trabalhar quanto cada hum mais

podia, onde as armas nom faziam fenom voar de huma par-

te aa outra, e o fangue cair em meo ; aos Mouros parecia,

fegundo fua grande multidão ,
que nunca podiam fallecer,

e os Chriftaos fegundo fua graÕ fortalleza
,

que nom have-

ria hi quem lhes podefle regiftir, foíTe aquella multidão dos

Mouros camanha tendes ouvido , e os noílos taõ poucos em
fua comparação : porém quis Deos que toda a perda ficou com
ellcs , os quaes empuxados com força das armas dos noílos

Cavalleiros, cada vez acrecentavaõ mais em feu danno , co-

mo quer que aos Chriftaos fizeíFe grande torva os corpos fem

almas, que jaziam no campo, e muito mais dos cavallos. E
qual poderia alii fer

,
que em tal tempo e lugar per fi po-

dcíTe fazer pouco? E que t )dos muito bem fizcftcm, nom fe

contentava aquelle nobre Senhor Dom Aífonfo de fer conta-

do com os comunaes , mas alli como era o miis nobre em
fangue e vallor que alli andava , aíli fe quis eftremar na ex-

celência dos feitos, aílí ardidamente cometia os imigos, aiH

os levava ante fi, que qu.fi efpantados efguardavaô em el-

le , vendoíTe vencidos de tao pequena forma. E efto era por-

que havia a eftaaira de corpo pequena , mas nom por certo

a fortalleza do coração , nem a nobreza e magnificência , e

as outras virtudes
,
que feu Real fangue requeria. Martim de

Távora homem pofto no primeiro gráo da velhice, grande-

mente defejofo de dar bom ardimento a fua vida, nom foo-

mcn-
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mente fpantava os imigos com a grandeza do corpo , mas
com a fortallcza c multidão dos golpes. E fe cu quílcíTe ( diz

o Autor dcfta hiftoria ) contar per cxtenfo as bondades c vai-

lentias
,
que eftes c outros Fidalgos , e boos homens fizerao

,

aíli ncfte dia, como nos outros, certamente eu faria minha
obra de grande prolixidade , c aliem de meu trabalho daria

canlaço aaquelles que a houvellem de ler
,
porque aqui hou-

ve tantos , e taõ bõs homens , e taó defejofos por ic avan-

te;ar cm honrra
,
que quafi íeria confufaó de le efcrever. Em

efta pelleja foram muitos Mouros mortos e muitos c.ivallos,

que dava grande pejo aos Chriítaos como dixcmos , e os fe-

ridos foraõ muitos mais. Dom Duarte tanto que ouvio no-

vas daqucllcs Fidalgos , e gentes que os acompanhavaõ , fayo

logo fora , e começou de os acaudelar como nobre c avifido

Capitão , e como vio que os noíTos ftavaõ com tanta parte

de vitoria , e que os Mouros começavom de decer de todal-

las outras partes pcra alli , fez final de recolhimento com
aquclla temperança que compria, com tanta honrra como ti-

nhaõ ganhada ; nom parecefíe que fc fazia menos em feu re-

colher. Muitos foraõ feridos dos Chriftaos , cujo numero paf-

fou de Ix , dos quaes logo morreo hum efcudeiro de Diogo
de Mello, e outros morrerom defpois, em pêro cremos que

poucos. F2fpecialmente receberom os noíTos feridas ao recolhi-

mento
,
quando fobiaõ ao muro da barreira

,
porque alli acer-

ca eraó huns grandes vallos em que ftavaõ os bcfteiros de

Grada, que fom fpeciaes naquclle mcfter. Eftes vallos erao

feitos acima da Villa , fundados fobre madeira e pedra enfof-

fa
,
por ter a terra e a cava larga e alta

,
porque os de ca-

vallo podiam andar abrigados dos tiros do muro , cfpecial-

mente dos troõs e efpingardas
,

porque tanto que ouviaõ o

torvaõ , aíli íe lançavaõ fobre os pefcoços de feus cavallos.

CA-
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CAPITULO LXXVIIL {a)

Que falia das coufas que fe pajfarcio nefie cerco des os

nove dias do mes Dagojlo até os quinze.

Ainda que nos nom façamos em todollos capítulos expref-

fa mençaõ de todollos combates daVilla, lempre ten-

de que nom paíTou algum dia , tomando a mayor parte pello

todo , em que a Villa nom foffe combatida pouco ou muito ,

porque quando os noíTos cuidavao que o feito ftava em mayor
afolTego , alli fe levantavaô huma dúzia de Mouros fandeus

,

e fe vinhaó contra os muros , e começavaó combate dizendo,
que queriaõ morrer em ferviço de Deos , os quaes alvoraça-

vam logo outros muitos; pêro como já outras vezes dixemos,
os principaes combates ftavam nas bombardas , e troons , e
naquelles beefteiros de Grada

,
que eraó efpiciaes naquelle

officio , e ftuvaõ de trás daquelles vallados
,
que lhe era muy

grande emparo pêra fazerem dalli feus tiros muito mais a feu

falvo , os quaes neftesrdias matarão hum homem que vevia

com Aires Fcrnandez de Barrofo
, Juiz que entaô era de Ta-

villa. E foi feito hum refgate de certos Mouros por outros

Chriftãos. E porque as boas couías faõ dignas de memoria,
contamos aqui como aquclle efcudeiro DelRey que fe cha-

mava Colaço, de que já falíamos que tinha cargo da rendi-

çom dos Captivos, houve hum Mouro que havia vallor an-

tre os feus
,

pêra haver per feu refgate certos Chrillãos , o
qual Mouro o Colaço havia por bom, e verdadeiro , e aíli

fiava deli e , nom foomente a peífoa delle mefmo que era cap-

tivo , mas ainda os outros Mouros captivos leixava fob fua

guarda , fem lançar aaquelle ferro nem prifiõ ; veo efte cer-

co , e aquelle Mouro foi trazido a efta Villa, pêra daqui
aviar feu relgate. E defpois que pàífarjo alguns dias , e o
Colaço vio que os Chriílãos nom vinhaó , nem as outras cou-

(ji) Veja-fe a nota ao Cap. LXXII.

fat>
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f-is que o Mouro havia de dar por fua rendição ; Focem , di-

xe o Colaço , a vii parece
,

qtie efie teu rcfgate nom fe havia

bem , e naÕ fei porque ; ca tii es homem hourrado e bom , e tens

fazenda que abajla pêra aquello que por ti tens prometido , e

es amado DelRey , e do Marim , tens filhos , ejpantome que cau-

Ja os embarga que te nom tirão
,
pois fahem que es aqui em cap-

íiveiro j e te leixam jazer em elle. E eu., dixe o Mouro , dif-

fo me Ipanto
,
pêro creo que pojlcque todos aquelles que me per-

tencem tenhao de mi bom carrego
,
que eu faria mais em hunia

foo hora que me vijfem
,
que quanto elles fazem em hum anuo.

E entendes^ dixe o Colaço, que fe Id fojfes que fe aviaria lo-

go teu feito ? Alas eyo por certo , refpondeo o Mouro. Hora
,

dixe o Colnço, tu es Mouro j e eu Chriflao , como quer que

tao deferentes fejamos na crença , eu te digo que fao ajji con-

forme a tuas condições , e confio tanto em tua bondade
,
que que-

ro fa^er por ti y o que per ventura outro Alouro a ti mefmo nom
faria. E pofloqiie ainda que nos Mouros haja pouca verdade

,

fegimdo eu geralmente tenho praticado , e porque vejas a c n-

fiança que em ti tenho , eu te poerey aalem daquelle rio , e vay
arrecadar teus feitos , e pois homem de bem es , rogote que te

nembres dejla cortefia que em mi achas , e que me refpondas por

efla mefma medida que de mi recebes. E entaõ tomou o Mou-
ro pella maó , e pofeo apar do rio , e dixelhe que fe foíTe

embora quando quifclTe. PartioíTe Focem , e tanto que foi no
Arrayal contou a cortefia que achara naquelle Chriílao , de
que todos forao maravilhados. E o Alcaide de Tanger que
alli ftava com alguns outros Mouros honrrados daquella Ci-

dade , contarão a ElRey, e ao Marim muitas bondades da-

quelle Colaço : pello qual lhe ElRey e feu Marim efcreve-

rom cartas de grande agradecimento , mandandolhe hum pa-
tente

,
per que podcíTe andar feguro per todo o Regno de

Fez , onde mandavom que foíTe recebido , como cada hum
de feus Alcaides. E Focem mandou logo feu filho com re-

cado ao Colaço , avifandoo que em muy breve feriam alli os

Chriílaos que havia de dar por fi, como de feitp foraó, di-

zen-
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zendo aquelle Mouro

,
que por tanta honrra quanta achara

em elle lhe feria fempre muito obrigado , e que a verdade

dos Chriílãos era aqueila que faira pella boca de Deos. Eu
nom quero ^ refpondeo o Colaço , de ti outra coufa

^
fenao af-

Ji como fojleí captivo , e folgajte de achares em mi o que vijle
,

que affi te doas fempre dos Chrijlaos que jouverem captivo s , e

que lhe faças fempre honrra e favor em [eu captivoiro. O Mou-
ro aíHrmando que nunqua o contrairo poderia fazer, e que fe

o contrairo fizeíTe
,
que fe nom contaria por homem cm que

houveíTe nenhum bem , nem verdade ; e aíTi fefpcdio , lou-

vando muito aquelle efcudciro. E per íemelhante ref^atarom

outros Chriílãos por outros Mouros. Outroli cm hum dcftcs

dias foi morto hum efcudciro DclRey
,
que fe chamava Nu-

no de Macedo , e aíE outros três.

CAPITULO LXXIX.

Como os Mouros tomarom outros ajjcntamentos pêra as

bombardas grandes , e doutras coujas que fe paffa-

raõ autre os Cbrlfiaos , e os Mouros,

OS Mouros tornarão arrenovar oi? aíTentamentos das bom-
bardas

,
porque fem ellas nom entcndiaõ daproveitar em

feus feitos, e tanto que foram corregidos , logo começarem
de tirar ao muro. E confyrando Dom Duarte como aquellas

pedras podiao fazer grande danno no muro, fe alguma acer-

taíTe as paredes em cheo , mandou logo correger as da Vil-

la
,
que tiraífem aas portas daquellas

,
pcra as empacharem

que nom podeíTem perfazer o que defejavaõ. E em pou-

cos tiros britarom as portas aa mayor bombarda daquellas
,

derribandoihe hum pedaço da parede do aíTeetamento : mas
ainda que fe os noflbs muito allegraíTem com efte aqueci-

mento , muito mais fe alegrarom com outro aquecimento que

Deos quis ordenar j ca logo acerca em querendo fazer tiro,

lhe
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lhe brltarom todallas portas, e cairom as paredes, de guiCx

i]iic cm aquelle dia nom podcram mais tirar, de que os Mou-
ros tornarão miiy triftcs pcra fcu Arrayal ; c como quer que

as ditas bombardas em cite dia fc/círcm fctc tiros, prouve

a Dcos que nom fezerom nenhum danno na Vil la , ante o

recebcrom os Mouros , ca matarom dclles três , e outros alei-

jarom. E como do prudente hc prover aas coufas que podem
dannar , ante que cheguem , e Dom Duarte confyrando nú

danno que podiam receber, mandou fazer hum nobre forra-

mento ao muro com feixes darcos de tones , de guifa que

quando a pedra dava cm elles pulava pêra trás. E no outro

dia como foi manha os Mouros tornarão a concertar fuás bom-
bardas, c porque viraó que o muro era forrado, mudarão o

pofto , e começarom tirar a hum caramachaõ , o qual efco-

roaraô todo que ficou razo com o muro. Hora quem fe po-

deria ouvir com as alegrias que os Mouros faziam , ca feus

alia ridos erao tao grandes que fpantavaõ as aves do Ceo ?

E hum de cavallo foi muito trigofamente pedir a ElRey al-

vifara daquella taõ grande novidade , tendo que por elle fer

primeiro autor daquellas novas , fe eftimava por digno de
grande preço. E porque os Chriftaos viram que fe aquelle

Mouro tanto trigava a levar aqucllas novas , matarom três

porque levaíTem eíHis mefmas ás almas do outro mundo. E
Dom Duarte como vio o pofto que as bombardas tinhaõ , fez

forrar aquclla parte como a outra primeira , e os Mouros
mudarão per femclhante o pofto ; e crede que nom faziam

aquelles tiros boa vontade aos da Villa
,

poi-que quando acer-

tavaõ o muro encheo , faziaõno todo eftremecer
,
pollo qual

já hi havia alguns que mudavaõ as contenenças , cercando

íeus corações de dcfvairados pcnfamcntos , havendo o feito

por chegado ao derradeiro perigo ; mas o conto daqueftes era

pequeno , e de gente baixa e vil. E que poíTo eu dizer da
fortaleza e prudência daquelle excellente e nobre Capitão,
fenom que lhe nom fallecia nada em parecer o padre que o
gerara ? Ca aíH andava fcguro naquelle muro , coixio fe per

Tom. III. Ce voz
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, voz Divinal fora certo da vitoria , acodindo a hunia parte c

aa outra com fua cara alegre , dando remédio aas couias com
aquella triganfa c diligencia que compria , moftrando a to-

dos que todas aquellas coufas eraô muito mayores em moi-

trança
,
que verdadeiras no effeito. E bem parecia aaquellcs

que as Chronicas Romans haviaó lidas , e que haviaõ as von-

tades faãs pêra julgar, que bem parecia aquelle Capitão ou-

tro Furio Camillo no tempo que defendeo aos Francefes o

Caftello do Campo Dollio ; o qual porque conhcceo que o

danno daquellas bombardas feria grande , fe chegaífe aa íàm

do defejo dos contrairos , mandou a Joaô AfFonfo Crerpim
,

que alli fora vindo com certos engenhos
,

que fi/cíTe logo

armar hum , com que empachaíTem os tiros daquellas bom-
bardas. E como efte homem era de grande engenho naquel-

las coufas , fez logo preftes hum , com que em breve derri-

bou todollos aífentamentos daquellas bombardas , e afuguen-

tou os Mouros da cerca delias, E como foi noite Dom Duar-

te fez forrar o muro daquella parte , donde as bombardas

tiravom , como já mandara fazer as outras partes , acrecen-

tandolhe traves de pinho. E fendo já grande parte da noite

paíFada , fe lançou hum Mouro na Villa ; Senhor , dixe elle

ao Capitão , o teti Rey fe pode contar pollo mais poderofo Rey

do mundo em lhe Deos dar tal Capitam , e taes Vajfallos \ ca

te digo que todollos grandes daquelle Arrayal haõ que faliar da

vojfa fortalleza , aos qiiaes fe as vontades cada dia muito mais

esfriao de poder percalçar vitoria de ti , nem de tens Vajfalloí ,

ou Vajfallos de teu Rey , como eu melhor , e mais verdadeira-

mente poffo dizer. E ajfi trazem os Mouros as vontades abalia-

das
,
que com pouca força /^ partirão daqui , e já nao pellejam

com fperança de vitoria
, fomente por vingança das mortes pnjfa-

das ,
porque aliem dos que logo morrem nas pellejas , cada dia

fallecem : ajft como ora fica Miiley Hea que foi ferido antre vós
,

que fld muito mal corregido de fitas chagas , o qual jirnica bra-

da fenom ,
que fe aliegra de morrer

,
poií havia de fer deferido

das mãos. de taes Cavalleiros, E diz que fe nom fpanta defen-

der-
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derdes Alcácer , maí que entende que fe cobraffeií Fez
, qtie d

defenderíeis cie t^do inundo. E por veres que te falo verdade
,

logo efla noite hao de levantar as bombardas grandes ; e tal hé

o confelho antre elles. E já fc lançara outro Mouro ante ma-
nhã, que contara parte delias coufas. E bem he que os Mou-
ros queimarom toda a madeira e rama

,
que tinham pêra cm-

paro e defcnfom daquellas bombardas , logo naquclla noite

;

mas nom fe levantou porém o Arrayal , ante mudarão as di-

tas bombardas a outra parte da ferra contra Tanger , donde
fizeram alguns tiros danofos pêra as cafas da Villa , e aíli

matarom alguns homens , cujo numero cmfíin dcftc cerco con-

taremos. E lançoufle outro Mouro na Villa , e todavia di-

xe » Qiie ElRey era requerido da gente
,

que fe partiíTe
;

» e que quaíi todos tinhao que como os camellos tornalTem

» pêra levar a fardagem
,
que logo fe haviaó de partir. »

CAPITULO LXXX.

Como Jlffònfo Furtado de Mendonça efeus filhos fezerao

hum rebate aos Mouros , e do que fe dello feguio.

JA'
ouviftes como huma das guardas dâ barreira foi encar-

regada a Affoníb Furtado de Mendonça j Anadeí mor dos

bcíleiros do conto , e a feus filhos , o qual alli como era Fi-

dalgo e nobre de todas quatro avoengas , afll havia grande

e honrofo coração , tal e taó nobre
^
que nunca em feus dias

fe fez coufa , a que fe elle com boa vontade nam oíFerecef-

í^ , e trabalhaíTe em ella , fegundo fua grande virtude reque-

ria ; como cremos
,

que nas Ghronicas do Regno mais lar-

gamente fera contado , ainda que eftas coufas muitas vezes

trefpaíTaô per alguns coiooes contrairos , fegundo em alguns

começos de noflas obras já temos contado. Affonfo Furtado

pêro que a eíle tempo já eftevefle muito chegado aaquellá

idade , em que as Leis Imperiaes efcufao os homens dos fer-

yiços da Republica , elle per íi meímo fem requerimento

Cc ii Dd-
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DclRey, ante o requeria do contrairo vifta fua Idade e tra-

balhos paíTados , ouvindo as novas daquelle cerco fe partio

com três filhos , e outra gente , e foi lervir feu Rey , nom
como homem daquella idade , mas pofto no florecente gráo

da mancebia ; onde lhe foi entregada huma daquellas guar-

das da barreira , como ante dixemos. Aquclla virtuofa cnve-

ja
,
que tanto louva Sócrates nos homens mancebos , come-

çou de cercar os corações nom menos do padre que dos fi-

lhos , os quaes fallando antre íi no tempo que fe gaitava fem
fe fazer alguma grande batalha, ou os Mouros fe chegarem
mais aa Villa pêra combater per outro modo, Qtie coitja he ^

dixe Nuno Furtado , dejla inizqninba gente dejles Mouros ajun-

tarenfe aqui como lobos per efles outeiros , e nom faberem fazer

outra coufa , fe nom enviar pedras aa Villa , com que já temos

as orelhas atordoadas
, fem podermos fazer nenhuma coufa , em^

que cada hum poffa moflrar a virtude que tem } E o feito nom

ha de fer fenao que htm dia naÕ nos havemos de percatar
,
/e-

naS quando de fupito fe levantaram , e nos leixarao em branco
,

àefcontentes de nós mefmos
,
por nom comprir nojfas vontades co-

mo he rezom. Certamente ^ Senhor^ dixe elle contra feu padre,

vós fareis bem ordenar alguma coufa
,
per que houveffemos re-

zom de fazer huma faida contra efles Mouros
,
per que houvef-

feis azo de fazer algum feito , de que podejfemos tirar algum no-

me '^
ca poftoque jd Jaimos ^ e fezemos iffo a que nojfo poder po-

de chegar
, foi Job titullo alheo , em que o noJTo trabalho foy

ctiberto fob movimento doutrem. Pois , dixe Aífonfo Furtado,

eu tenho ijfo mais azado que nenhum que tenha guarda nejta bar-

reira
,
porque o Capitão tomou juramento a todos fenom a miy

creo que o fez porque me vio mais velho , entendendo que o pe-

jo da velhice me embargaria pêra mover taes coufas. Os filhos

todos três começarem atiçar o padre , o qual nom andava

mui longe daquelle defejo : e finalmente acordarom que lan-

çaíTem três homens fora da barreira , os quaes fingiíTem que

andavaõ apanhando feno pêra os cavallos , e que pêra fua fai-

da ter melhor cor, que faiífe Pcro de Mendonça, que era

o me-
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o menor daquclles Irmãos , e que ^cllcs vendoo fora teriam

azo de dizer que o hiaó recolher; efcolhendo logo pêra cl-

lo trcs homens em que conhcciaõ virtude e bondade , os quacs

em íaindo , layo o Fidalgo após clles. E como já tendes ou-

vido no começo defte livro , o afentamento daquella Villa he

em lugar chaõ cercado de ferras ; e da parte de Cepta eílá

huma grande fobida
,

que fe começa logo acerca da barrei-

ra , e vaiíle aíll fobindo pcra cima em grande colla , ataa que

fobe em razoada alteza , a que nós cm cite noíTo livro em
alguns lugares chamamos o outeiro das Vellas. E eítes três af-

íi como fairao , aífi começarão de fobir hum pouco até hum
cabeço

,
que fe antre os Ãlouros chamava o outeiro dos Al-

mocavares , e como chegarão alli , aíII começarão de ufar de

fcu fingimento , abaixando feus corpos como homens que fe

ocupavam em fegar, e desí Pêro de Mendonça foi fe chegan-

do pêra elles ; mas os Mouros como nom ftavaõ dalli muy
afiift^dos , acodiram muy trigofamente porque lhes pareceo

que tal faida era em feu defpreço ; e aíTi como começarom de

fair huns da barreira , aíli íairam outros moílrando que ihao

pêra dar focorro aos primeiros , de guifa que aílí foraõ cre-

cendo de huma parte e da outra , ataa que foraõ dos Mou-
ros no campo (a) , fegundo fe pode eftimar. Hora vede quanta

feria a gente de pce ? E dos Chriftaos feria até ccc
,
porque

como viraõ que AíFonfo Furtado e feus filhos fayaõ , come-

çarão todollos outros de fair , dos quaes o primeiro foi o
Almirante que ftava muito mais acerca , como quer que taes

hi houve, a que nom pareceo razom quebrar o juramento
,

que fobre aquelle cafo tinhao feito ao Capitão. Outros te-

verom que nom erravao de o fazer, pois que era fobre cafo

necefiario de dar focorro aa gente de fua Icy
,
que nom pe-

receíTe , havendo que caya a principal culpa nos primeiros

movedores do cafo , ou per ventura no Capitão que lhe to-

mava tal juramento , fentindo que fegundo o tempo , e lu-

(íi) O manufcrito naó moftra a falta que p.uece haver aqui.

gar
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gar era necelTario de fe quebrar. O nobre Senhor Dom Af-

fonfo, cujo ftudo nom era fenom encher o tempo de gran-

des feitos , acertou de fer dentro na Villa onde fora ouvir

milTa
;

quando fentio o rumor na Villa , muy trigofamente

fayo fora , e quando foube o cafo quejando era , tomou fuás

armas e faltou fora da barreira, e tanta trigança pos em fua

faida
,

que nom quis efperar que lhe corregeífe huma efca-

da ; e em fc abraçando com huma amca pêra faltar no chaó,

cayo parte da pedra e cal fobre elle , e peroo que fe em al-

guma parte fentifle, todavia feguio feu caminho. Os Mou-
ros nom tomarom o feito fenaô com toda íua força , traba-

lhando quanto podiam por vingar as coufas paíTadas , vindo

antre os outros de cavallo quatro daquelles grandes Marins

com fuás bandeiras tendidas
,

per que reprefentavom ferem

antre os outros grandes Senhores. E os noíFos quando viraõ

tanta gente ajuntada contra elles , fezeraõ desí huma bata-

lha que chegava da cerca da porta da barreira ataa o Arrayal

;

onde fe começou huma pelleja grande e afpera
,

porque a

nuvem das Azagayas
,

pedras, e fetas
,
que os Mouros lan-

çavaô , vinhaó pelo ar e taó baftas
,
que quafi faziam fombra

ao Sol, ca como a fua multidom era grande, e tinhao mui-

ta milhoria fobre os noíTos , aíll na altura como na foma , eraô

fuás armas muy perigofas. A oíFenfa dos Chriftaos mais era

em botes de lanças
,
que em armas de remefo , ataa que lhe

tornarão a remcíTar as fuás mcfmas Azagayas ; e com toda a

melhoria que os Mouros tinhaõ aífi na foma como no íitio

do logar, em elles caio toda a prmcipal perda, ca de cada

parte cayaõ mortos , affi de cavallo como de pee. E já feria

acerca de mea hora paífada , e ainda dos Chriftaos nom era

algum fallccido , e dos contraltos tantos
,

que pejavom o
campo , efpecialmente os cavallos

,
que defpois que cayao

tomavaõ mayor parte do chaó. AUi foi ferido Diego AfFonfo

Daguiar Cavallciro da Ordem Davis , criado que fora de mo-
ço pequeno na camará da Rainha Donna Ifabel , molher def-

te Rey Dom Affonfo , cuja armadura de corpo ficara bai-

xa, e elle nom era armado de gorjal , nem de babeira , e

acer-
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acertou de fer ferido na garganta íob o noo papo de Jiuma

Azagaya , a qual lhe cortou as guclas , de que cayo morto

cm terra; o que os noflbs muito fcntiraõ
,

porque aliem de

íer homem nobre, e criado em tal lugar, clle de fy mefmo
havia boa condição. E aíli como fanhudos daquclle cafo , fc-

zcraõ huma ida com os Mouros , na qual antre os muitoá

que derribarem foy hum de cavallo , a cuja queda quali to-

dollos outros acodiraõ: o Mouro havia grande corpo , e a

color negra, e feus veftidos finos lavrados douro e de leda;

a guardniçaõ de feu cavallo nom defacordava de fuás veftidu-

ras , ca todo parecia fino ouro. Certamente que fegundo a

força que os Cbriftaos moftravao em fazer danno a feus con-

trairos , fegundo daquelles que o bem viraõ , nom havia no
mundo Princepe que fe nom houvera por honrrado de taes

vaíTallos ; e bem pode a rezom enfinar a qualquer que em
cfte feito quifer efguardar

,
quanta honrra em aquelle dia os

Chriftãos podiam receber , fendo numero taô defigual em com-
paração dos contrairos , e naô fomente fofter fua força per

efpaço de huma hora , mas ainda fazendo em elles tanto e

taó defconhecido danno : porem a fim como o pefo grande

leva após fi o pequeno , houveraõ tantos daquelles infiéis de
íobrcvir

,
que os noíTos eraõ em grande trabalho. A qual

coufa fabida pello Capitão , fayo fora pella porta da coyraça

com peça de gente, e começou de os recolher, cuja fayda

foy muy allegre pêra elles. E os Alouros vendo como fica-

vaó taó dcfiguaes no danno , fezeram huma vinda muv rija

contra huma porta dos noífos que ftava no Arrayal , aíli de
cavallo como de pee , onde morrerão dous Mouros de cavai-

lo , nom tendo já aquelles infiéis que remeíFar ; ante lhe os

feus de pee andavaô apanhando as pedras dos engenhos , e

os feixos que remefiavao de cima dos cavallos ; e dalli tor-

narão os noífos a fazer outra ida com elles ataa aquelle ou-
teiro que chamaõ dos Almocavares. E dalli começou o Ca-
pitão de os recolher, como fentio que compria pêra fua fc-

gurança e honrra de todos. E fendo tornados abaixo donde

an-
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ante partirom
,

poftos naquella mefma ordenança que primer
ro ftavaÓ , eraô já juntos aos Mouros quafi todollos outros do
Arrayal , e juntaranfe dclles hum tropel de cavallo , os quacs
traziaõ antre 11 huma bandeira tendida , cndcrcnçando pêra
dar nos Chriftaos ; no qual afeio dcfparou de cima do muro
hum cano , cuja pedra derrubou hum daquelles , fohrc o
qual acudiram todollos outros , ficando todos: como fpanta-

dos , e fegundo fe pode faber , era aquelle Mouro Capitam
daquelles : e aíH como gente trifte e dcfacaudclada fc come-
çarom de acolher pêra fcus Arrayacs. E nom fomente recebe-

lom efte danno , mas ainda receberom aíTaz danno do certos

homens que andavom no batel da naao DclPvey
,

que nom
faziam fenom deribar em elles per onde quer que accrtavom.

O Capitão vio jazer antre os outros mortos dous Mouros que

lhe parecerem homens de vallor , os quacs mandou lançar

acerca da coyraça. E bem pareceo no corregiracnto daquel-

les mortos que alli acharão, quanta nobre gente naquellc dia

morrera , aíTi em tocas , como em freos , e eíporas , e cftribos.

E fegundo contou hum Mouro que fe lançou na Villa na-

quellc mefmo dia
, que os Mouros levaram grande triíteza

,

e que quafi todo o Airayal chorava a perdição daquelle dia,

e que hum fó Alcaide daquelles que alli foraõ levara quo-

renta e cinco cavallos feridos ; dizendo ainda
,
que os Mou-

ros mefmos diziam antre 11, que quando elles de tjo poucos

recebiam tanto danno no campo
,

que fariam de todos den-

tro nos muros. E que ainda ata alli nao podcriaõ contar per-

da que teveíTeni feita aos Chriftaos eíTe pouco que era , fe-

naõ ao fogo , e aas pedras , e a pólvora , ca elles per feu

braço pouco danno lhe fezcrao. E aliem de Dicgo Affonfo

que alli foi morto, foraõ mortos dous homens do Almiran-

te, e feridos ate xxv, cos mais de pequenas feridas. E diz

aqui o Autor que ajuntou efta hiftoria
,

que fe toda coufa

que move outra , move em virtude do primeiro movedor

,

fegundo dito do Phylofoph^, grande honrra merece AíFonfa

Furtado e feus filhos
,

por ferem movcUorcs de tal , c ta»

ma-
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manho feito. QLiem nom louvaria a prefença Dafonfo Furta-

do quando tornava antrc os outros pêra feu alojamento, ven-

do como feu roftro vinha todo banhado de fangue , c três

ou quatro dentes
,
que lhe ainda a natureza graciofamente Ici-

xara
,
quebrados em lua boca , c a junta do braço onde jo-

ga o cotovelo toda cfmagada de huma pedrada, e clle com
fua cara alegre forrindo dizia

,
Qjie aquella era a merendaria

que fe comprava naquella feira} Três filhos levou alli efte Ca-
valleiro , e todos nobres homens, efpecialmentc o terceiro^

como quer que os outros nom desfaleciaõ em bondade. Ou-
tra vez peço pcrdom a toda a outra nobre gente por nom
efcrever aqui por cxtenfo a bondade de cada hum

,
porque

certamente, tomando a mayor parte poUo todo, todos a fe-

zerom taõ avantajadamente
,
que fe eu houvera de contar a

bondade de cada hum , fegundo feu próprio merecimento re-

queria
,

pouco menos me conviera fenom de fazer de cada

hum efpecial capitulo.

CAPITULO LXXXÍ.

Como Dom Duarte jneteo os Fidalgos na Vllla^ e das

novas que houve do ardil de feiís contratros.

DHixou Dom Duarte aquelles Fidalgos e gente em feus

alojamentos, porque houveíTem tempo alH de penfar de
fuás feridas , como de dar defcanfo a feus corpos ; e defpois

que paíTaram horas de noa , mandou rogar a Dom AíFonfo

que vieíTe aa Vil la , e aíli ao Almirante , com todollos ou-

tros em que fentio que havia poder e authoridade , dizendo

logo o meflageiro
,
que foíTem foos pêra leixarem fuás guar-

das acompanhadas ; avifando o porteiro
,

que tanto que os

fentiíTc dentro na Villa que logo fechaíTe as portas com as

chaves. Senhores^ dixe elle , a mi parece que vós mais vieftes

aqui por contentar vós mefmos
,
que por fazer o que he razom j

Tom. IIL Dd e fe
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e fe alguns lerao os feitos dos RomaÕs , em que jaz a fior da

cavallaria do mundo , mm acharão que i/lo fom modos de boa re-

gre , nem de hoa difciplina : bem he que vós obraes como nobres

e valentes Cavalleiros e homens dignos de grande louvor , naqueU

lo que a vojfas forças e nobreza de corações pode pertencer
,

V7as nom certamente naquello qne convém a boa regra , nem dif-

ciplina
;

que fe aas confas quifeJJ^eis guardar toda fua ordem
,

acharieis que nom era bem meterdes em aventura quanta hotirra

ElRey nojfo Senhor comvofco tem ganhada na filhada e defenfcm

defia Villa
,
por acrecentardes a vós mefmos noves titullos dar''

dimento , e de fortaleza. E bem he que per graça de Deos as

coufas fe vos deram muito melhor do que as vós dejejaves , mas

ãffl comofoy huma coufa , ajfi poderá Jcr outra. Vós bem vedes

quantas braças de defígualeza ha antre o numero de nojfos contrai-

rás ao n fio ; e como diz Sam Bernardo
, fe homem cuida que (eu

imigo nom cuida o que elle cuida , a perigo fe defpoem. Bem poderá

fer que vás cuidareis huma coufa contra voffos contrairás , e elles

cuidarão effa mefma contra vós : e que a graça de Deosfeja com-

•vofco huma vez e duas , nom a deveis muitas vezes exprimentar
,

ca dizem as velhas
,
que Deos aas vezes dorme. E quando vós qui-

feffeis por voffas honras commetter taes feitos ^ bem feria razom
que me chamaffeis , nom como a Capitão fe nom quifefi^eis , mas
como a partecipador de voffos confelhos , e companheiro de vrfios

perigos j ca poftoqtie tod- s fejaes taÕ nobres , e taÔ hos , e que

muitas coufas tenhaes vijlas e pafi^aàas , nom "ha aqui neiíhum

que com rezom mais deva faber dos modos defia gente que eti
,

pois quafi com os cueiros comecey de os trautar. E ainda porque

todos pella mayor parte pouco ou muito me nom fiais de divedo

ou amizade
,
pcllo qual nom devieis fazer coufa de que eu nom

fonheffe parte
, fie quer pêra dar rezom delia aaqnelle Senhor

,

qne me aqui leixou por guarda defta pedra preciofia ,
que tanto

refplandece em fua coroa. Eu nom fallo , dixe elle , cflas con-

fias contra o Senhor Dom Afionfo meu Sobrinhi qne aqui eflaa ,

ante lhe peço por mercê qne nom tenha que o m-^to nefie conto
,

p.rque bem fey que elle nom vay aos feitos , fenaono tempo que vê-

- que
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que he já necejfario , e que xay mais peta fojler as coufas que

fe nom dannem
, que pêra mojlrar desi que nao he pêra outros

muito mayores feitos , ca co7ihecido ejiaa que ajjl per linhagem
,

como per virtudes he abafiante pêra mandar e reger hiima gran-

de e afpera batalha ; mas digoo contra aqiielles que movem as

cotifas ,per que aos outros he necejfario acudir. E em verdade , dixe

elle , eu naÕ fcy como vós falva vojfa confciência pcdejfeis com-
metter tal coiifa , havendo pajfados per vós taes juramentos. Po-
rém nao haveres por mal de folgardes per efta Villa em vrjfas

poufadas , e pollos andaimos dejles muros de dia ^ e aa noite três

pêra vojfas guardas. Todos aquelles Fidalgos começarão def-

cufar cada hum 11 mcfmo
,
que nom fairom , fomente vendo o

cafo taõ neceíTario
,

que lhe parecera mayor pcccado leixar

morrer aquelles homens , que de quebrar o juramento ; e que
ainda que aos Mouros ficara tal argvlho e foberba

,
que lhe

fezera coração pêra commettcr mayores coufas do que ata alli

cometeram. Eu creo Senhor
.,

dixe AíFonfo Furtado
,

que vos

enderençaes effas cotifas todas a mi ^ e aves rezam de o dizer
,

pêro o feito fn ajji começado
,
que fe nom pode per outra guifa

fazer ; já vedes como meus filhos JaS homens mancebos , e pa-
receolhes que efiavao jem honrra fe fenom viffem com [eus con-

trairás em algum feito ajjlnado , e começarão a confa com mor
leveza do que penfarom que lhe faijfe : eu vi o feito em taes ter-

mos
,
que ainda que tevera feitos mil juramentos , o que acharees

que nom fiz nenhum , nem vós nom me requerefies pêra ello , hou-

vera por menos mal quebralos com tal entençom
,

qtie guarJallos

com tanta perda , e tao dorofa pêra mim
,

qitanta fe dello po-

derá feguir. E porém vos peço que o nom hajais por mal
,

pois

fe o cafo nom danou , ante creo que fez grande avantagem , ca

fe os Mouros levarem muitos taes repelões , receofamente fe che-

garão a vós , ca bein vedes que nom fiamos nós aqui gente pê-
ra lhe poermos a praça em campo , e elles nom fe oufaÕ de che-

gar aos muros , como vós bem vedes : fe lhe ajfi formos dando aas

vezes , huns ferindo e outros matando
, fcarmentallosemos de gui-

fa ^
que poucos e poucos fe iram pêra fias terras , ou per ventu-

Dd ii ra
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rafe iretn todos juntamente. Outro fi cm cftc dia fe vierom
pêra a Villa três Mouros dizendo, que fe vinhaõ pêra aquel-

le Capitão
,

poique havia novas antre fi que fazia bem aos

Mouros , e que era homem verdadeiro ; os quaes contarom

como o Arraial ílava todo aballado nas vontades de todos
,

e que foomcntc fperavaõ a vinda dos camellos que foraô en-

viados pello mantimento , e que todollos principaes diziaõ

a ElRey que era impoíFivel tomar a Villa , ílando nella tal

gente , e aíll forte e audaz. E com eftcs acordara outro Mou-
ro que fe lançara primeiro. E feria horas de vefpera quando

chegarem dous Mouros de cavallo , requerendo » Que dixef-

» fem ao Capitão que lhe pediaó
,

que lhes mandalTe dar

» aquelles dous corpos que alli tinhaõ fem almas , e que a

» elles prazeria dar por ello aaquellcs que os alli trouxerom

» alguma joya em pago de feu trabalho : » e Dom Duarte lhes

fez dizer » Que os nom daria fenom por dous Chriftaos. »

AJfaz contrairá coiifa feria , refponderom os Mouros , dar dons

corpos vivos p-^r huma pouca de terra fedorenta. Dom Duarte

abaixou o preç"» a hun Chriítãí , e os Mouros efcufandoíTc

dello fallavaó em outras coufas , tornando a repetir o feito.

Mas defpois que vinõ que lhe nom queriaõ mudar o fegun-

do preço , efpediraófe dizendo » Qiie o falariam aaquelles

» a que pertencia , e le lhes proveíTe de o aceptar
,

que el-

» les mefmos o viriaõ requerer. » E fegundo dixerom alguns

daquelles Mouros que fe lançarão na Villa, hum daquelles

mortos foraAlferez do Marim, e o outro per fcmelhantc era

homem de grande vallor antre os feus.

CA-
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CAPITULO LXXXir.

Como Dom Duarte meteo a gente de cavallo na cot-

raça , e a fim pêra que o fez. E do que fe dei-

lo feguio.

VEndo Dom Duarte como os Mouros nunqua commete-
raó per 11 mcfmos nenhuma coufa , cm que lhe elle e

os Outros da Villa podclTcm moftrar fua melhoria, fomente
aquejlas coufas que os nolTos azavam , de que os contrairos

fempre partiaõ com a principal parte do danno ; começou
de penfar como lhes faria alguma novidade

,
per que os po-

delTe trazer a tal pelleja , em que lhe moílralTe quanto lua

eftada pêra elles era dannofa. E em huma quarta feira que
eram xxij dias do mes , havendo já lij que a Villa ftava cer-

cada
, muito cedo pella manhã fez meter todos aquelles que

tinham cavallos na coyraça , avifandoos que fe nom movelTem
dalli ataa que houviíTem hum certo final que lhe leixava

,
per

que fe houvcllem de reger ; e desí mandou a alguns de pee
que paíTiilTcm o rio, e que folTem contra huma mizquita que
alli Aava, onde comcçalTem de derribar humas paredes, que
os Mouros alli fezeraÕ pêra fe emparar aos tiros da Villa

,

e per femelhante lhes desfezelTem ceftos que tinhaó poftos

em alguns lugares cheos de pedra e de terra , com os quaes

queriaõ moftrar fortalleza contra os noífos , fe per algum atre-

vimento os quifeffem commeter. Mas com todallas perdas

que os Mouros houveraó aílí de mortes como de feridas , nom
foraô prcguiçofos, nem covardes devir empachar o que viaõ

que lhe os contrairos começavaô fazer. E aíll como chega-
rem acerca delles , affi começarom de lhe lançar azagayas e

pedras, e o lugar ftá affi azado, que os Mouros podiao fa-

zer mayor danno aos contrairos
,

que receber, E os noíHis

aíli pello avifamento que tinhaó de íeu Capitão , como polia

ne-
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neceílldade que os coftrangia , começarem de fe vir recolhen-

do pêra o pee do monte , tendoíTe porém com os Mouros de

roftro o melhor que podiam. E em vindo aíli per aquella la-

deira abaixo Dom Duarte da Villa foo acavallo , com fua con-

tenença queixofa moftrando que vinha ao recolhimento da-

quelles ; mas os Mouros defcontentes porque fe alíl os Chrif-

tãos queriaõ delles fpedir , carregavaô cada vez mais fobre

elles , correndo de todalias partes pêra alli
,

porque todos

defejavaõ haver parte daquella viftoria : tanto lhe parecia que
a tinha azada. E fendo já todos poílos no chaÕ em humas or-

tas que entom alli erom , Dom Duarte nom íxàa. fcnom mof-
trar que os recolhia , e que lhe pefava com a tardança que
faziaõ , a fim de afaftar os Mouros mayor efpaço daquella la-

deira : mas defpois que os noíTos que ftavaõ nos muros da coi-

raça viraÕ huns e outros tam acerca, querendo esforçar a fua

parte, começarom de bradar por Saníliigo, e os de cavallo

como ftavao fperando pello final que lhe Dom Duarte havia

de fazer, penfarom que aquelles befteiros conhecerom de feu

Capitão que lhe prazia de fairem aquella hora , como lhe

ante tinha mandado ; os quaes aífi como fairom trigofos , allí

foraò dereitamente dar nos Mouros , e quanto os tomarão de
mais longe , tanto lhe fezcrom menos danno. Foraõ mortos

porém quatro daquella chegada, e os outros vendo o pade-

cimento daquellcs , começarom de fe recolher aaquelle mon-
te que tlnhaô acerca. E como quer que foíTcm feguidos dos

noífos, nom lhe poderam fazer tanto danno , e alem de o

lugar nom fer azado pêra os de cavallo fazerem o que em lu-

gar chaó poderom fazer , recebiaÕ grande perda dos befteiros

de Grada que alli correrão
,

que lhe afetavom os cavallos
,

e aíll alguns daquelles que nom levavam tantas armas : e po-

rém os fez Dom Duarte recolher. E tomando os Mouros ou-

fio alli na avantagem que tinhao , como pello recco que lhe

pareceo que os noíTos levavaõ , chegaraõfe tanto a elles
,
que

pareceo aaquelle Capitão que de neceflldade lhe convmha vol-

tar fobre feus contrairos j onde lhe com grande trigança fez

lei-
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leixar o lugar cm que primeiro ftavaõ
, ç fobir mais pclla

agrura da ferra. E como quer que a afpereza do lugar feja

aquella que dixemns , Nuno Furtado feguio alli hum dos Mou-
ros de cavallo , e pcro lhe aquellc infiel feriíTe o feu de mor-
tal thaga , ouve porem de fer derribado no chaó , onde lhe

a fortuna foi aíTaz gracioza , ca aíE a afpereza do lugar, co-

mo o trigofo focorrimcnto que houve dos feus foraõ caufa

de lhe a vida por entaõ fer efpaçada ; e Gonçallo Falcaô fe

acertou com outro Mouro , de que houve honrrofa viíloria. Hu-
ma coufa queremos aqui fcrever pêra exemplo dalguns ma'os

Chriftâos , a qual hc
,
que antre aquelles Mouros andava hum

tornadiço, natural de Caftclla , e ou por fe moftrar aaquel-

Ics daquella feita que fe avia com firmeza na crença que no-

vamente tomara, ou por feus grandes peccados, e malicioza

condição
,

quaíi cada noite vinha tomar falia com os noíTos

acerca do muro , onde fe todo feu fallar torcia a dizer mal

de noífa Santa Ley , renegando muitas vezes defcreudamen-

te do Senhor, negando fuás Sanftas chagas , com outras mui-

tas torpes pallavras que dizia , blasfemando o mifterio da San-

eia Trindade , c a pureza de noífa Senhora Saneia Maria ; e

como todas fuás pallavras folTcm abominaves aos ouvidos de

todos , já nom queria nenhum dos Chriílaos com clle tomar

falia
,

pêra lhe nom dar indicio pêra emmentar coufas que

as fuás orelhas erao taõ caras de ouvir : pêro magoados por-

que nom viaõ vingança do que tanto avorreciaó , e ou por-

que NoíTo Senhor quifefíe fatisfazer ao defejo dos feus fieis-,

ou por obrar de feu jufto juizo
,

prouvelhe que neíta faida

prendcílem aaquclle maao homem , nom havendo delle ou-

tro conhecimento fcnaõ em quanto o levavao aílí vivo
,
parecen-

dolhe que pois o naõ matarão comos outros na pelleja, que

nom feria de grande fortalleza matalo depois. E levandoo

aíTi começou o tredor abradar pella Virgem Maria, que o li-

vrafie daquelle trabalho, e ifto porque os noíTos tevelTem que
por elle tomar tal envocaçaô

,
que era do conto daquellcs

que haviaô- conhecimento da perfeição de fuás infindas virtu-

des,
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des. Mas a juftiça Divinal que lhe queria dar galardom de

fuás maldades , deu fpirito de conhecimento a hum daquel-

les Chriftãos , que conheceo pello tom da voz que era aquela

le arrenegado ; c atravclFoulhe o corpo com huma lança
,

declarando aos outros a fim porque lhe fezera , os quacs lhe

deraô ajuda pêra mais trigofamente mandar desí aquelle dia-

bólico fpirito aa companhia dos outros
,

que por fua eternal

danaçom fom alojados nas penas do Inferno.

C A P I T U L O LXXXIII.

Como Xeque Laroz tomou parte dos camelos que o Ma-
rim mandara pollo trigo a Miquinez , e como lhe

os bárbaros da ferra nom qniferao obedecer.

DIíTemos em outro lugar como o Marim mandou alguns

camellos a Miquinez
,

que lhe trouxeíTcm trigo pêra

governança daquelle Arrayal , ca poftoque o tempo foíTe tal

em que fe o pa6 razoadamente podia haver
,
por fer logo no

começo da novidade , e elle eftar em fcu Regno c em terra

de tanta povoraçio, aífi na grande multidão das gentes, co-

mo das beftas todo era gaitado. E aves de fiber que toda a

gente daquellas Comarcas faó gente barbara , e pofta na

fragofidade daquellas ferras , e poucos ou quafi nenhuns lhe

quiferaô obedecer defta vez , ante lhe levantarão a obediên-

cia , e a principal caufa dello , fegundo podemos aprender,

foi aquelle Xeque Laroz , cujo filho foi prcfo cm poder de

Dom Duarte , fegundo ante temos contado , o qual era Se-

nhor de muy grande terra , c elle per (i mefmo homem de
grande vallor; e efte ftiva muy fentido DclRcy

,
porque no

tempo do captiveiro de feu filho lhe efcrevera » Que nom
» curaíTe de o tirar, mas que fe fizeífe preftcs pêra o vir al-

» li fervir, e que elle lhe tiraria feu filho com todollos ou-

» tros que ílavao naquella Villa , e que ainda entendia de
» lhe
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» lhe dar tantos Chriftãos captivos
,
per que podcíTe emmen.-

)) dar a triilcza que recebera na prifao doquelle feu filho. »

E aqucHc Xeque nom curou do que lhe ElRey mandara di-

zer, ante buícou feu rcfgate , e o tirou como tendes ouvi-

do , dizendo ao meíTegeiro » Q[\c lhe dixelTe
,

que quanto
» era a primeira, que elle nom entendia de comprir feu man-
» dado com fperança de lhe haver de tii'ar feu filho de ca-

» ptiveiro , ca fegundo o conhecimento que já havia dos
«Chriilãos, que era muito certo que Alcácer havia de ficar

)) com ellcs , como ficara da outra vez. E que poderia fer que
» durando feu filho no captiveiro , ou lhe levantariaõ o ref-

» gate , ou lhe poderia aquecer outro caiom que o de todo

» perderia. E que quanto era a fcgunda
,
que fua tençora nom

» era fér contra áquelle Chriftaõ
,

porque de trez vezes que
)) já tomara armas contra elle , fempre fe achara mal : e que
» entendia que a gente de fua terra convinha poerfe na fo-

y> geiçom dos Chriftãos
,
porque fegundo as coufas hiaõ avia-

y> das
, que lhe parecia que Alcácer havia de ficar como fica-

» ra Cepta. E que por todo , alli elle como feus vaíTallos fe

» efcufavaõ de vir a tal cerco ^ por fegurarem as vidas e as

» fazendas. » Da qual coufa ElRey de Fez foi muy fanhudo
,

c dixe de praça » Que tanto que Alcácer foíTe filhado , elle o
y> entendia de caftigar , como a vaífallo revel e defobedi^n-

» te. » A qual coufa fabida per aquelle Xeque Laroz fe le-

vantou contra ElRey , e tanto que foube que os camelos vi-

nhaõ com mantimento pêra o Arrayal , foilhe ter o caminho,

e tomou grande parte daquella carriagem , e aíli matou e

prendeo alguns daquelles Mouros que o Marim mandara: à

aviar aquelle feito.

Tem. III. Ee CA-
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CAPITULO LXXXIV.

Como foy fahído per EIRey e per feu Marim o que

lhe fora feito em fcus camellos , e como determinou

de fe partir y e da carta que lhe Dom Duar-
te efcreveo.

SAbidas as novas no Arrayal , foi logo o alvoroço tao

grande
,

que fc nom podiaó ouvir huns com os outros;

huns diziaõ que Xeque Lnroz ficara já com ElRcy de Por-

tugal, e que por ello começava de fazer a guerra , outros

diziaô que os bárbaros foraõ anojados
,
porque fe ElRey par-

tira do primeiro cerco , ca entaó tevera os Chriftãos na maó
,

fe lhe nom dera lugar de fazer aquella coiraça , ca por mui-

tos mintimcntos que teveraõ , foy neceíTario de lhe fallecer,

ca donde cada dia tiraíTem , e nom teveflcm que poer , rezom
era que falIeccITj. Q^ie quifera mais ElRey ^ dizioõ aquelles

,

fe nom mandar aqui fazer bmnas muy boas cafas pêra fi y e lei-

xarfe folgar , e nom ter outro cuidado fenom defender aquella

ribeira , o que ligeiramente e muy bem poderá fazer
,
que nun-

qua nenhum Cbrijiao tevera oufio de poer pee em terra quontra

fua vontade} E elles gajtarao os mantimento^ , e per força fe
vieram meter em nojfas mãos : mas foiffe alevantar quando lhe

ãs viandas começavam a fallecer. E os Chrijiãos como bornesje-

fudos e avifados , tanto que virão que lhes davaÕ lugar , cui~

darom no que fe lhe aodiante podia recrecer , e trigaromfe de

fazer aquelles muros
,

per que vaÕ da Villa pêra o mar
,
per

que nao fomente podem receber viandas
,

quantas e quaes lhe

comprirem , mas ainda focorro de gentes
,
quando quer que lhe fe-

zerein -.iiefler. E agora to ]a ejla Comarca Je junta com elles
,

porque fe temem
,
que tanto que nos daqui partirmos

,
que lhe

façao o que fczer m a quantas ?iobres Aldeãs havia per aqui dar-

redor. EIRey com feus Marms teve coafelho fobre aquella

des-
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dcfobediencia que contra elle cometera aquclle feti natural

:

e foi acordado antre clles que fe paíTaíTc o feito per dcílltnu-

laçao , ataa que revcirc tempo de lhe dar caftigo , o qual per

nenhuma maneira fe podia nem devia cfcuíar , ca femelhante

cafo pafalTe fem vingança , outros haveria ahi que quereriam

tomar tal atrevimento. E que quanto era a fua ftada
,

que

nom devia fer mais fohre aquella Villu j e que melhor feria

leixar fronteiros per derrador, que eftar alli gaitando agen-
te com pouco fua honrra nem proveito. Como queres , refpon-

derom outros contra aquclles
,
que fe ElRey parta daqui com

tanto [cu doejlo e vergonha, oii que diraô quanto^ o fmberem

,

. ajjl Mouros como Chrijlaos , hum Rey taõ pcderofo ccmo efte he

nom poder manter cerco fobre hxima fua Filia
, Je quer hum an-

uo acabado dentro em feu Regno ? Com outros taes confelhos fe

partio jd outra vez daqui , em que danou todos feus feitos , ca

por dous ou três mezes que eflevera , fora forçado aver a Vil-

la : e que nunca outra coufa fezera fenaÕ eftar aqui darredor
,

e mandar defender a praya , iflo fomente fojugara aquelles Chrif-

tãos
,
per que nom fomente houverao razom de nos tornar o nof"

fo , mas ainda poderá fer que houveramor delles grande riqueza
,

ca pella mayor parte fom homens de vallor ^ e que derom porfy
muy grandes rendições. Por certo , diziaô aquelles outros, fpi-

rito teve ElRey Dom Ajfonfo de Caflella quando cercou a Alja-

%ira
,
que defpois que lhe pos cerco , íiunca já mais fe levantou

de fobre ella , ataa que a tomou per força , onde durou acerca,

de dous annos
,

pjportando muitasfames e pefienenças ; e nós ain-

da nom efiivemos aqui a primeira vez dotís mezes , e porque fe

quatro lavradores começaram de partir com fuidade que haviao

de fuás lavras , logo todo o Arrayal foi alvoroçado , e afft leixa-

mos o cerco , e per femelhante faremos agora. E porque os acor-

dos acerca deite cafo eram muitos , nom pode ElRey por en-

tão determinar nenhuma coufa ; mas fem embargo de todo
,

o Arrayal ficou taõ alvoraçado, que cada noite íe partiaõ , ca

elles fom homens de pouca difciplina , nem que faiba6 guar-

dar obediência. E como Dom Duarte foube o rumor que an-

Ee ii tre
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tre elles havia , trabalhoufc defcrever huma carta aaquelle

grande Marim , cujas pallavras eraõ eftas que fc feguem. Mui-
to hMrrado Marim. Dom Duarte de Menezes y Capitão Dalca-

cer por ElRey meu Senhor , vos faço faber
,
que a mim he dito

que ElRey , e vós com toda vojfa cavallaria vos quereis partir
,

do que a mi , e a todos ejies Fidalgos , e Cavalleiros , e nobre

gente DslRey meu Senhor que aqui ejlao comigo , nos pefa mui-

to
,
por haver tanto tempo que aqui eflais. Efperavamos do aito

Rey , e de vos
,
Jcrmos combatidos per vojfos corpos e gente , e

nunca o quijejles fazer
;
porém fe vos prouver vós per pejfoa ,

ou vojfo filho virdes a ejla praya com deus mil Cavalleiros , eu

com ejies Fidalgos , e nobre gente que vijtes pelejaremos comvof-

co ^ e cada hum faça por ferviço de feu Deos , e de feti Rey o

melhor que poder. E fe dejlo vos prouver , eu haja logo vojfa re~

pofta. Scripta em Alcácer xxij dias Dagofio. Hora quando ef-

ta carta foi lida , e declarada aaquelle grande Marim , clle

moftrou dcllo muy grande queixume , íoltaatdoíTe em palla-

vras que naô convinha(5 pêra homem de tal auctoridade \ e

aífi fanhudo mandou logo efcrever a repofta per feu aravigo

,

que dizia em efta forma. Façovos faber que vi a carta vojfa ,

vimos o que nella pojejles , 7iom jàbemos je he 'vojja
^ fe he de

Rey ; no?n vos temas em conta fenom que foes tomados
,
que vojfo

tio , e tio de voffb Senhor alimpou os meus cavallos , ainda vojfo

Senhor ha xx annos que efld pendurado no muro de Fez. Quan-

do fezejies bem nenhum fenom ejíe Dalcacer , e mau :ajtes logo

a carta , e achaftes que eftava a gente fegura , e por ejlo faif-

tes
,
que fc o fouberamos , alli nos acharees prefles ;

quando fe-

zejies bem nenhum fenom agoira
,

que je me aguardara o 'vojjo

Rey , elle vira o que lhe fezera. Se vos nembra o que vos feze-

rao em Tanger
,
que vos juro per minha Ley

,
que vos faça como

a vojfo Senhor
,
que vos nom temos em conta nenhuma. A falia,

que vcin na carta nom a dizem fenom perros taes como vós ou-

tros
,
que nom [ou eu pêra vós , 7tem ElRey pêra "voffo Senhor :

que voT tenho na maÕ como filhar Alcácer , eu vos moftrurey o

que mandajies dizer. E ejia he nojja repojia. .....
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CAPITULO LXXXV.

Como Dom Duarte replicou ao Marim , e como o Ar-
rayal foy allevantado.

SE o Marim moftrou que lhe defprazia com a carta de
Dom Duarte , nom menos moftrou elle que lhe dcfpra-

zia com a repofta. E porque lhe nao pareceo rezom que tal

rcpofta paíTaíTe fem replicaçom , afentouíTe logo a efcrever

per fua maõ , e envioulhe huma terceira nefte modo feguin-

te. A ti , Albofacsm Benatuz , Regedor do niny deshonrado Rey
de Fecz. Dom Duarte de Menezes ^ Capitão Dalcacer em Af-
frica por ElRey meu Senhor , a defpeito do teu Rey , e teu , é

ãe toda a Munrama , te faço faber
,
que vi tua carta ; e ao qiiè

dizei que a carta que te mandey que nom fahes que he minha
,

fe do teu Rey , tu bem fabes que ella he minha , mas tu como

homem de pequeno coração , nom quijejie refpon 'er aa dejafiaçom

que te mandava^ pêra pellejar comtigo ^ ^ foji^ acodir com ou-

tras coufas que nom c-ncordavom com meu requerimento. E ao

que dizes que o tio de meu Senhor alimpou os tens cavallos , if~

to era por tua roindade e grande villeza , a hum Senhor tao no-

bre que em teu poder tinhas dares tal offício. E ao que dizes

cpie ejlaa pendurado no muro de Fes , ijio he coufa ordenada per

Deos
,
porque a elle praz que ElRey meu Senhor ganhe toda a

terra , ataa chegar onde elle fina e o tomar per força de/pada
,

e com:) Já ves o começo. E eu efpero em Deos de o fervir em
ejia conquijla , e que elle me faça Capitão de- Fez , como o ho-

ra fnf) Dalcacer. E ao que dizes que quando fezemos bem ne-

nhum fenao efte Dalcacer , bem fabes tu
,
que pajfa de quorenta

aunos que ElRey Dom João filhou Cepta per força darmas , e

leixou em ella o Conde meu padre por feii Capitão , o qual per

muitas vezes , e en com elle , e os Cavalleiros DelRey meu Se-

nhor nom taõ fomente te defendemos a Cidade , mas desbarata-

mos



2 24
' C H R O N I C A

vios tua gente e Alcaides , e os matamos e prendemos , e quei-

mamos e dejlroimos toda a terra darredor ; e per ejla guifa o

fezerom todollos que defpois foram , e ofez efte que hora hi ef-

tã : e pergunta ao teu Gilhaire , e elle te daraa dello tejlemu-

nho. E ao que dizes que fe fouberas que haviamos de fair que

alli te acháramos , hem o fouhejie tu e toda tua gente
,

que nos

"vijle ejlar na praya aguardando por vós , e nom fojles oufadj de

decer a noos , e per muitas vezes Jaimos a pellejar com toda tua

gente , e nos fogiram fempre , nunca fendo oufalos de chegar a

noos, E ao que dizes que fe te aguardara o nojfo Rey
,
que el-

le vira o que Ibe fezeras , bem [abes tu que quando ElRey ineu

Senhor tomou ejla Villa ,
que elle mandou defafiar o teu Rey

,

e o efperou dez dias no campo ajjl como lho prometeo , c o teu

Rey 7tem tu com elle nom fojies oufados com todo vojfo pOi.er ir

pellejar com elle. E nom he fem razom nom pellejar com httm

tao honrrado Rey
,
pois nom foes oufados pellejar comigo , e com

ejles Cavalleiros que em minha companhia fom. E ao que dizes

que Je nos lembra o que nos fezerom em Tatiger , nembrame que

o Senhor Infante Dom Henrrique
,
que he hum dos melhores Ca-

valleiros do mundo ^ e os que com elle erao , vierao delia muito

honrrados , e como nobres Cavalleiros , e o voffo Rey , e vos to-

dos Jicajles vmito deshonrrados , e com grande doejlo
,

que eres

oitenta mil Cavalleiros , e feifcentos mil homens de pee , e elles

cinco mil , e defenderaõfe de vós em hum vallado em que os de-

veres de tomar aas mãos , e com mingoa de coraçom fezejles com

elles trauto. E ao que dizes que a falia que vay em minha car-

ta que a dizem perros taes como eu ,
pois falias defcortesmen-

te , nom he fem rezom haveres repofla , e eu e ejles Fidalgos

que comigo ejlao te requeftamos como nobres Cavalleiros pêra

pellejarmos contigo
,
por exalçamento de nojfa SanSía fee , e por

fervifo DelRey noffo Senhor , e por te honrrarmos , e tú refpoiv-

des fora de prep fito , como pêro defacoroçoado , e grande Ju-
deu ; e porque has grande medo de te fazer como fiz a teus Al-

caides , com que per vezes pellejey. E ao que dizes que notn he

ElRey meu Senhor pêra o teu , dizes muito grande verdade
,

por-
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porque ^4Rey meu Senhor he o mais h.nrrndo Rey do mundo , e

da mayor fama , e o teu be o mais dcshonrrado Rey do mundo
,

que nom he pêra fazer antro bem fciiom bejlas. E ao que dizes

que me teus na maÕ como filhares Alcácer
, filhalods como o fi-

Ihajles da outra vez , da qual te partijles deshonrradamente , e

ajjl o faraas agora. ífla he a repojla que te envio de tua car-

ta. Em eíla terceira carta nom houve Dom Duarte rcpofta

,

nem os Mouros eftcvcrom alli mais de dous dias
,

porque

ha feita feira
,

que era dia de Sam Bcrtholamcu
,

quando
foi mcahã , nom parecco no Arrayal neivhuma tenda , fomen-

te três mil Mouros acavallo que fícavom por rcguardo da
carriagem. E quando foi a lioras de terça começarom aqucl-

les trafciros de partir, aos quacs o Capitão mandou que to-

dollos da Villa apupaíTcm , batendo nos pavêfcs , c nas por-

tas que ftavom no muro. E certamente fegundo cuidar de
todos

,
que os Mouros partiaò muy trillcs , c como homens

anojados.

CAPITULO LXXXVI.

Como fe a mayor parte daqiielles Senhores , e Fidalgos

tornaram pêra o Regno , e doutras conjas.

Muitas coufas fe paíTarom em efte cerco , as quaes al-

guns efcreverom em fcus fcriptos
,
que a nós nom pa-

recerem dinas de ferem efcriptas. Nom he fem rezom que

as menores ficaíTem
,
porque o faftio que o ler daquellas po-

dia fazer , nom foíTe azo de perder o entento das principaes.

E porque muitas vezes falíamos como a principal fperança

que os Mouros tinham aíE era6 as bombardas , das quaes

cada dia hufavom , fe a alguns prouver de faber o numero

das pedras que na Villa foraC lançadas em todoUos dias deC-

te fegundo cerco , faiba6 que foraô duas mil , e quatro cen-

tas , c oitenta e nove ; e cftas fomente forao pedras de bom-
bar-
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bardas , afora outras quaíi infindas de troõs , e doutros eftro-

mentos mais pequenos. E foraõ mortos dos Chriftaos vinte

c hum , ÍT. dez que matarão as bombardas , e os outros fe-

ias e azagayas ; mas o numero dos contrairos feria grave de

faber, ca tantos foraó os mortos, que cremos que antre os

Mouros menos nom fe poderia achar verdadeira foma. E fe

efte nobre Capitão com todollos Senhores , e Fidalgos fcu-

deiros , e outra gente que neíte cerco taõ maravilhofamente

trabalharão, merece honra e louvor, por fe affi taõ virtuofa-

mcnte haverem em aquclle auto
,

por certo nem Dona Ifa-

bel molher virtuofa , e Illuftre nom merece pouco louvor an-

te Deos e ante os homens , ca poftoque ella nom foíTe occu-

pada no ofíicio das armas , como coufa a cila nom devida

,

no.n ftava porém fem grande parte daquelle merecimento,

porque a mor parte da fua ocupação era curar dos enfer-

mos , e muitos penfava com fua maó , mandando que em fua

prefença fe fizcflem as viandas pêra os minguados de fervi-

dores , ou fazenda ; fendo ante bem avilada de mandar tra-

zer do Regno muitas mezinhas, e auguas que pertenciaó pe-

ia faude dos doentes , o qual todo era comum aos que o meí-

ter haviaô. E fe nos houvefemos de efcrever os nomes dí-

quelles que fe a efte cerco vieraõ
,

pêra fervir Deos e feu

Rey , certamente faríamos grande proceflo; porém rcgiftare-

mos aqui alguns daquclles principaes, em que a noífo pare-

cer havia mais nobreza e vallor, onde contamos por primei-

ro e principal aqueilc Illuftre , c muy famofo Cavalleiro Dom
Duarte de Menezes , cujo nome pêra fempre fera digno de

grande honrra
,

gloria , e immortal fama ; e defpois delle o

magnifico Senhor Dom AíFonfo de Vafconcellos , íobrinho

DeIRcy ; e Dom Henrique filho primeiro defte Capitão ; Ruy
de Mello, Almirante; Martim de Távora com feus três fo-

brinhos aíTaz honrrados Cavalleiros , íT. Vafco Martins Chi-

chorro , Ruy de Soufa , e Joaô de Soufa ; Dom Pedro de

Noronha ; Dom Pedro de Caftro ; Dom Pedro Dcça , e Dom
Joaô feu Irmaô , e outro que era Comendador da Cardigi

;

Dom
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Dom Álvaro Dataide ; Nuno Vaz ,. Monteiro moor ; c Gon-
çallo Vaz fcu Irmaó ; AíFonfo Pereira, Rcpofteiro mor DcU
Rey ; Álvaro de Faria , Comendador do Calai ; Ruy Bor-

ges
^ Joaõ Pellana

; João B.jrgcs ; Pedro Borges j Ruy de

Mello, filho de Marrim AíFonlb ; c aquelles cinco filhos de

Ruy Gonçalves de Caftelbranco
,
que já nomeamos em outro

lugar; e João Pinto; e Fernaõ Pinto Irmãos ; Ruy Lopes

Coutinho; Martim Corrêa, Fidalgo da cafa do Infante Dom
Henrique; e Diego Corrêa feu Cavalleiro ; Pedro de Li-

ma ; Ruy Beefteiro feu ayo ; Pedro Gonçalvez facretario

;

António Gonçalvez , Comendador de Sam Martinho de Lix-

boa ; AfFonfo de Miranda ; e aíli outros nobres homens , e

gente , cujos nomes efcufamos por nom caufar fliftio. A-

mayor parte daqueftes tanto que viraõ que o Arrayal era le-

vantado , dixeraó a Dom Duarte que fc queriaõ tornar pêra

o Regno
,
pois que a Deos prouvera de levar feus contrai-

ros de fobre elle. Fu vos direi , reípondeo aquelle Capitão

:

eu queria que ante que vos partijfes fofemos dar em Anexamez ,

que he hum bom lugar que ejld no começo Danjara , em que ha

boa gente e muita , e Jegundo as novas que eu hei , aalem da

honrra que Deos querendo traremos , nom podemos tornar fetn

boa cavalgada. Nós , dixeraô alguns daquelles Fidalgos , nofn

fomos aqui vindos fomente afiíu de vos ajudar aguardar , e de-

fender e/la Filia , em quanto vos fentij/ees que era comprideu-

TO ; agora que já Deos tirou nojfos imigos de [obre ella , nom

•vos parece que temos rezem de aqui mais ejiar , ante com vojfa

licença nos queremos logo partir. Pois que ajfi he , dixe Dom
Duarte , vós vos podees ir em boa hora quando quijerdes , ca

poderá Jer que primeiro feraS as novas na Corte do feito
,

que

a Deos prazendo faremos
,

que vos lá fejaes. Como de feito

foi , e alll fe partirão.

Tom. III. Ff CA-
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CAPITULO LXXXVII.

Como Dom Duarte foi a primeira vez a Anexamez , e

do àamio que fez em [eus contrairos.

PArtiolTe ElRey de Fez do cerco que tinha pofto á Vil-

la Dalcacer na fim daqucUe mes Dagofto, como temos
contado , e tanto que Dom Duarte foi certo do caminho
que levava , como nom era partida fingida mas determinada

,

e acordada per todos , fe/ logo embarcar a mayor parte da

gente que alli viera alTi pcra refazimento da coiraça , como
pêra focorro do cerco , efpecialmentc ofBciaes e befteiros, ca

elle era homem que havia fiia conciencia , e boa, e dcrcita

tenção , e por ello fc havia no trauto dos homens com toda

boa humanidade. E porque naquclla Villa nom havia cafas

em que fe elle bem podcffe alojar, todo ornes de Setembro

entcndeo em mandar fa^er huns paços mui nobres, com que

afortallezou , e afermofentou o Caftello da Villa. E neíte

tempo íe Icguio que aquclle Mouro que fe chamava Mafo-
mcde, que fe viera pêra aquclla Villa , fcgundo já tendes

ouvido, requeria a meudc aaquelle Capitão, que lhe dcíTem

alguma molher com que fe podeffe agafalhar. Ca tu bem ves

,

Senhor , dixe elle
,

que cu fao homem , e qv.e ajji me convém

viver como vivem os outros homens. Tú bem ves , refpondeo

Dom Duarte
,
que eu nom pojfj mais fazer , crê que tanto que

me Deos der alguma molher que a ti bem venha
,

que logo a

tens. O Mouro conhecia bem a vontade do Capitão , e nun-

ca ceifava de penfar como bufcaria azo pêra feu defejo che-

gar a fim. E ouvindo novas hum dia de certos Mouros Al-

mogaveres
,
que tomarão hum moço acerca de Cepta , e fa-

bcndo quantos eram , chamou outros tantos Chriftãos pêra

lhe irem ter o caminho. E bem he que cncontrarom dous da-

quellcs que ficavom detrás , dos quaes hum quis ante mor-
') yi ; . . rer
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rcr que provar a amargura do captiveiro, e o outro trouxe-'

raõ aa Villa. Soube Mafemcde como aquelie Mouro era de

huma Aldca
,
que ftava a três Icgoas Dalcacer que fe chama-

va a Jarda , e fcgundo o prcpofito que trazia aílí começou

de o enqucrer pêra labcr a delpofiçaõ do lugar : da qual toi

enformado per aquelie Mouro de quanto lhe compria. Jun-

touíTe a ifto que hum Mouro que fora captivo na pelleja de

Canhotc , onde Gonçallo Pirez morreo , era homem com que

Mafomcde havia conhecimento
,

pollo qual foi dellc reque-

rido que o ajudaíTe a buícar Alforia. E finalmente ficou Ma-
fomcde por feu fiador em certa contia de dobras , creo que

eraó dez ou doze , o qual Mouro era natural daquelle mef-

mo lugar da Jíifda. E como elles pella mayor parte fom gen-

te roim , c de pouca verdade , o Mouro nunca mais tornou

pêra fazer fua paga
,

polia qual Mafomede requerido que

pagaíTe aquello em que aíII ficara fiador , como elle ainda

aaquelle tempo era homem de pouca fazenda, e desí porque

nom poíTuira nenhuma parte daquelle ganho, eralhe grave fa-

zer tal paga. E como quer que o Dom Duarte tirava de tal

obrigaçom , dizendo aaquelle que o requeria
,
que pois nom

efguardara quem recebia em fiança,. que fe compofeíTe coma
perda ; ca bem conhecia elle que Mafomede ijom tinha na

terra bcens de raiz
,
pollo qual nom era pêra coftranger em

tal cafo , mais que quanto elle de fua bondade qui feíTe fa-

zer: peró o Mouro com todo aquelie favor dixe, que toda-

via queria pagar; E o modo ^ dixe elle a Dom Duarte
,
que

tenho pêra fazer ejla paga he ,
que eu fey o lugar onde ejie

Mouro vive
,

que he huma Aldêa aqui acerca a que chamao a

Jarda ,
que Jerá ataa três legoas daqui. E fe voí lá quiferdes

ir , iiom podeií tornar fem honrra e fem proveito , e eu fom jd
hetn avifado de como o lugar eftaa , e as guardai que tem fo-

hre fi ^ e todo o feito efld em rodearmos duas ou três legsas
^
pê-

ra pajfarmos [em fermos fentidos. E por mercê , Senhor , dixe

cUe
, que vos nembre que mefaçaes mercê defle Mouro

,
pêra me

vingay delle da grande maldade que contra mim commeteo ,
que-

Ff ii ao
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ao metios fe devera vir defculpar a. mi

, fe nom ahajlava pagar-

me todo , ou mandarme alguma coufa pêra que a mi parecera

que elle havia nemhrança de bem que de mi tinha recebido. E
desí y Senhor

,
que voniembre também que me des a molhn que vos

pedi
y fe quer por vie nom achar d noite foo quando vou pêra ca-

fa. Dom Duarte começou de fe rir , e dixe que pcniaria ncl-

lo ; e começou de perguntar aos outros Mouros que tinha

captivos , e tanto que achou que a coufa ftava azada pêra le

commetter , determinou de partir em hum Domingo aa noi-

te que eraó xij dias do mes de Novembro , levando conílgo

pouco mais de oitenta de cavallo , e cc de pcc. E porque

nom foíTem fentidos , encaminhou Mafomcdc pcrantrc humas

ferras aíTaz trabalhofas dandar , das quaes aquclle Mouro ha-

via boa fabedoria, fazendo em alguns lugares caminho onde

o nom havia. E fendo já paflada a fragofidade daquellas íer-

ras , fendo já poftos no caminho chaõ , veo hum fpirito no-

vo em Dom Duarte , fcgundo elle deípois contou , o qual

lhe pareceo que lhe dizia » Se tu aqui eftás , e tens Anexa-

» mes tam perto como a Jarda, onde ha mais e melhor gcn-

» te
,

pêra quando guardaraas a ida pêra lá ? Ca pode fer

» que quando eftes fentirem a entrada que fazes em fcus ve-

» zinhos ,
que terão boa rezao pêra fe partir dalli , c leixar

» o lugar : ca pois huma deftas Aldeãs ha de ficar , me-

X Ihor he que tú efcolhas a mayor , e melhor. » E requerido aíK

deita nova vontade fez chamar Mafomcde. Sãhe^ que penfei

^

dixe elle, que pois aqui jomos
^
que ante vamos a Ancxames que

aa Jarda. Contandolhe o que nello penfara
,

perguntando

aaquelle Mouro fe o faberia lá levar. Se vos eu pêra hi nom

fouber encaminhar ^ dixe o Mouro, nom ha lugar nejla terra

a que vos cu leve ; e Cerei ainda muito mais ledo de o fazer
,

fomente quanto fom cofirangido da piedade de nom ver em capti-

'veiro minha may , e Irmãs que em ella tenho , ca pofloque jd

tenha determinado viver e morrer antre os Chriflaos , njm pojfo

porém efcufar a natureza tal piedade daquelhs com que hei tan-

a liança de fangue
,
pêro com todo farei quanto voffa mercê man-

dar.
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dar. Nom cures , dixe Dom Duarte , ca tod) feraa como tíi

quifcres. Hora pou , Senhor ^ dixe Mafomedc , nós entraremos

per antre ella , e a 'Jarda
,
pêra tomarmos o lugar pella parte

de cima , ciiie he lugar per onde fe os Mouros menos temem. Ho-

ra p')is
.,
dixe o Capitão, em nome de Deos , figue teu cami-

nho. Mas quem poderia com os outros Fidalgos e gente , ca

todos ficarom mui fpantados de tal novidade. Será bem, Ss'

nhor , dixeraó alguns
, que vos covfirês melhcr ejle feito , ca

fegundo fama , ejie lugar he muy grande em comparação de vof-

fa pouquidade , e com ijlo a terra he de grande povoacam , e

toda gente e/pecial , e ufada de pelleja , e muitos daquelles Mou-
ros que na Villa fom captivos dizem

,
qtie ha hi bem quinhentos

adarirados. Certamente nom pode Jer fenom que oje fejamos em
grande perigo. Nom cures , refpondeo elle , ca nom podemos

nejta terra commetter coufa , em que nom haja temor , e traba-

lho
,
pêra ijfo Jomos nobres homens , crede que fe oje erramos ef-

ta Villa
,

que nunca já mais em ella temos viEioria : tdavicL

•vamos por diante , ca ifio vcntade de Deos he. Pois que vós ,

Senhor y ajft queres, dixerao aquelles
, façajfe vojfa vontade

',

mas bem fabemos que ha hi hoje daver carapuças vermelha r.

QueixandoíTe alguns daquelles porque nom foraô ante avifa-

dos pêra fe armarem milhor. E fendo elles já de trás do lu-

gar taô acerca
,
que ouviaõ o Capellao rezar fuás oras na miz-

quita , também o larido dos caês , porque a noite ainda tinha

algum efpaço pêra paífar , mandou Dom Duarte a todos que

fe deccífem pêra filhar algum repoufo , ataa vir o final da me-
nhâ ; e ifl:o principalmente era porque no lugar havia muitas

ortas , de que todo ftava cercado
,

que fora grande perigo

pêra as nofl^as gentes entrarem de noite , ca antre a efpeífura

das arvores poderom andar os contrairos , e como os fabe-

dores da terra e lugares , fezerom grande danno nos Chrif-

tãos : mas nom tardou muito
,
que as fraldas do Oriente nom

começarom de fe afaftar
,
pêra moftrarem as gentes defte nof-

fo Imifperio finaes da claridade do dia. De guifa que em
aquelles poucos de cavallo enderençarom fuás bcftas , e fe

po-
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porem fobre ellas , foram horas pêra partir, avifados per feu

Capitão da maneira que haviaô de terem fua chegada: mas

por dizer verdade os mais poucos levavaõ Iperança de fc

aquclle fgíto bem acabai. Mande Deos , diziaõ alguns, que

nom feja ejia a hora em que nos Deos queira acoimar nojfos pec-

cados , ca ejle homem certamente fe atreve tanto em fiia fartai'

leza ,. que huma hora ha de cair ; e vede qtie cciifa fiarjfe em
hum perro que toda fua vida nunca fouhe ai fenom furtar , e

ainda he pêra maravilhar cuidar Dom Duarte que lhe ha ellc

de meter em poder Jeus Irmãos e parentes '. praz-a a De^s que

nom feja pello contrario que meta a nós todos em poder delles.

E brevemente fendo já os Chriftaos acerca do lugar
, Dom

Duarte mandou dar aas trombetas , e como os Mouros pcl-

• la mayor parte fe Icvantavaõ entaó das camas , foi aquellc fom
muy trifte pêra clles. E como a noíTa gente era pouca em
comparação da grandeza do lugar, e desí as ortas , e poma-
res que eftavaõ pegadas nas cai is , houve a mayor parte dos

Mouros remédio pêra fua falvaçaõ , de guifa que a mayor
parte delles foraõ em breve poftos na ferra. Alguns porém
houve hi que nom quiferao aílí leixar fuás cafas e fazendas,

que o primeiro nom moftraíTem aos contrairos que lhe nom
fallecia coração pêra defender o feu ; mas efta defefa nom
lhe podia muito preftar, ca os Chriftaos como fe virão den-

tro no lugar , e que os Mouros começavaõ de fugir , conhe-

cerão que as coufas nom eraõ tao afperas como elles antes

cuidavaõ , e alli fe lhe dobravaõ os corações tanto
,

que já

lhes pefava porque lhe afli os Mouros fogiam. AUi lhes vi-

nha aa lembrança os trabalhos que pouco havia que levarom

no cerco
,
peró nom matarom mais de oito ou ix , e pren-

derão Ix e tantos contando hi molheres e moços , de que

era a mayor parte defta foma. E como quer que os morado-

res defte lugar dias havia que tinhao fuás coufas poftas na

ferra , havendo receo que fe lhes feguiíTe o que de prefente

viaò, ainda porém acharão aflaz grande defpojo, porque no

lugar havia Mouros que trautavaô de mercadoria
,
porque o

af-
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aíTcnto dclle era em muy boa Comarca, porque aíli todollos

do Vallc Danjara , como da mayor paitc da ícrra de Meja-

quicc , c de Benavolcnce, e de Guadere/. , e de Benamcnir

de Guadcrcz , c ainda de Minquci , e dalgumas Aldeãs da

ferra de Bcnacofú, todos alli achavaõ officiaes , c quem lhes

comprar fuás coufas , e vender outras , fe as mifter liaviaô

:

e toy aquclle dia muy alegre pcra dous Chriftaos que alli ja-

7,inó captivos , dos quacs era hum aquellc Cavalheiro natu-

ral de Lagos
,

que já dixemos que movera Mafamede pcra

ir avifar aos Chriftaos
,
quando os mil c quinhentos foraõ fo.

bre Alcácer, Qi.iifera6 alguns dos noíTos fazer detença em
combater certos Mouros que fc colherão aa torre da fua miz-

quita , mas Dom Duarte nom lhes quis dar lugar, porque en-

tendeo que feria perigofo trabalho com pouca honrra , e me-
nos proveito. E como quer que as coulas aífi foflem azadas

como ante dixemos , e a gente menos do que pêra tamanho

lugar compria , fenom fora a trigança que alguns poferom.

ao entrar do lugar, na qual errarom o caminho dercito que

houverom de levar , e desí a gente de pee que era já mui-

to canfada , alli por caufa do caminho que fora grande por

azo do rodeo que fezeraõ pella ferra , como pella muita au-

gua que chovera de noite j houve a mayor parte da gente

do lugar tempo de fe poer em falvo , ca fegundo os noíTos

nom eraõ fentidos
,

quaíi os mais dos Mouros foraõ toma-

dos nas camas, os quaes poderão fer tantos, que per ventu-

ra fora trabalho aos contrairos de os levar. Apanharão algum

gado aíTi grande como pequeno , e tornaraõfe caminho da

Villa , fem haverem outro danno ; fomente quanto hum Fi-

dalgo a que chamavaó Eitor de Mello houve huma ferida

com huma azagaya em huma perna. Nom efqueceo aquelle

nobre Capitão o ferviço que daquellc Mouro tinha recebido
,

e o que lhe per vezes tinha prometido , ca tanto que foraõ

fora do lugar logo o fez chamar. Mafomede ^ dixe elle , eu

faÕ lembrado de teu ferviço , e ajfi do que me re?is falindo acer-

ba ds tua mai , e irnmoí
,
porém me praz que tu efcolhas logo

aqiii
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aqui aqttellas pejfoas que contigo tens tal divedo

,
per que eu per

rezom de teu Jervifo haja razom de os forrar. O Mouro muy
contente daquella mercê efcolhco quatro daquellcs , no qual

conto eraõ lua molher , e irmãos, os quaes Dom Duarte man-

dou foltar que fe foíTem pêra onde quifelTem. E tanto que

foi na Villa mandou a Mafomcde que efcolhcíTe huma da-

quellas Mouras qual elle quifeíTe
,
pcra tomar por molher.

CAPITULO LXXXVIÍI.

Como as novas dejle feito forao levadas a ElRey de

Portugal , e do grande prazer que com ellas houve.

LOgo no dia feguinte Dom Duarte fez preftcs hum ho-

mem
,

pello qual efcreveo a ElRey todo o feito como
paíTara. Das quaes novas aqucUe Princepe foi muito ledo, e

de praça fez ler a carta ftando em Santarém , onde erao al-

guns eílrangciros. Certamente , dixe cllc , affl como alguns au*

tores efcrevem que Phillippo efcrevia a ylrijlotiles
,
que nom fo-

mente folgava por lhe Deos dar filho , mas ainda porque lho de-

ra em feu tempo , tendo que por a grande doRrina que delle ha-

via de receber , havia muito mais dacrecentar em fua nobreza.

E eu afil pojfo dizer que tenho muito que ter em mercê a Deor

de me dar herança nas partes Dafrica ganhada per mi , como

de feito dou , e por me logo dar hum tal homem pêra ma guar-

dar e defender. Com outras muitas rezoes que dixe em lou-

vor daquelle feu Capitão ; fazendo mercê aaquelle homem
que lhe trouxera o recado , o qual havia nome Lopairas

,

Ipecialmente o mandou aífentar em feu livro naquella conta

em que lhe pello outro foi requerido. E aílí que polia mer-

cê que aquelle meflageiro requereo , como pellas muitas e

boas pallavras que ElRey de Dom Duarte prefente todos

diíTera , c ainda polia repoíta da carta que lhe efcreveo
,
pa-

recco a todos que havia daquelle feito grande prazer , o que
a ai"
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a alguns Jaquclles Fidalgos nom era miiy allegre de ouvir

,

efpccialmente aaquelles que efteverom no cerco , e foraô re-

queridos pêra fer naqucUc feito.

CAPITULO LXXXIX.

Como Dom Duarte foi correr bumas Aldeãs que Jiavao

acerca Daugua de Lião , e o que fe naquellc jei-

to feguio.

ANtre 05 Mouros que foraõ filhados em aquelle lugar Da-
nexamez , aíli foi hum que já cm outro tempo fora Chrif-

taõ , o qual tanto que foi na Villa , fez dizer a Dom Duar»

te que lhe pedia que o ouvilTe , ante que delle fizefle nenhu-

ma repartição. Senhor , dixe elle , tu podes faber que eu iiaci

Chriflao do ventre de minha madre ^ ca Jom filho , e neto de

Chrijlaos , aconteceome fer captivo dos Mouros , onde ha muito

tempo que ejlou. E vendo como naÕ tinha pay nem may , nem
tal divedo que me de captiveiro tirajfe

,
querendo hujcar algum

remédio a minha liberdade, penfei que nom erraria fazer hum
peccado por efcufar outros muitos ; e determiney de me fazer

Mouro ajfi per moftrança , ca nom quifera Deos que os meus

peccados me tanto mal fezerom ,
que eu mmqua partijfe da\' en-

tranhas de meu coração aquellas Saníías chagas
,
que nojfo Se-

nhor Jefu Chrijio receheo por remimento e falvaçaÕ da linhagem

humanai , mas entendia que por ejla moflrança que ajfi fizeffe ,

poderia de mi fegurar fera eu poder aver azo de lhe fogir , e

me toniAr a minha Sanãa ley
, fe eu dereitamente poffo dizer

tornar
,

porque certamente eu nunca delia fuy partido per von-

tade
, poftoque o fojfe per moflrança da obra no coração o que

a boca fiegava de fora. E affi fentia que me traziao em olho

porque nom podia , fegundo minha vontade que nom mojlrajfe aas

vezes fmaes de fora do que continuadamente trazia çarrado no

coração
,
pello qual mmca vi o tempo pêra fogir. E hora que a

Tom. III. Gg Déos
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Deos prouve ãe me tirar per ejie modo , ainda que a ti pare-

ça , e que a rezaÕ affi o nwjlre que me ante os olhos dos homens

deva Jer agradecido , todavia eu me contento de Jer ajji como he ,

pois nunca per outra guifa pode fer. E como quer que eu feja

digno de captiveiro por fe^ achado em tal auto
, feja como tua

mercê for. Por tanto te peço , e ainda requeiro
,
que me faças

logo reconciliar com a Santa Igreja
,
porque fe quer ao menos an-

de feguro ,
que fe fe a morte trigar pêra me levar dcfte mundo ^

que me naÕ ache fora do caminho da verdade. E fe o pella ven-

tura ouveres
,
pola mingoa que eu pojfo fazer no ganho daquelle

a que per forte havia dacontecer
, fei muito certo que te pojfo

azar coufa em que poffas fazer muito , ajjl na honrra como na

fazenda. Dom Duarte quando femelhantes pallavras ouvio,

efguardou em elle , e começou de penfar fe iifaria ante de

juftiça , ou de piedade, porque nom podia per íi mefmo def-

cernir qual delias feria milhor. Eu, dixe elle, que mate efle

Jjomem polia maldade quefez em affl arenegar fna ley , nom fom.

certo fe me demandara Deos delio conta
,
fabendo que aquellafoi

Jempre fua tençam fegundo elle diz , e ferei omecida em fua

morte. Doutra parte pode fer que elle me engana , e que fe per

ventura efle cafo nom acontecera de vir a meu poder
,
que niin-

ca fe daquella maa crença partira. Hora porque efle cafo he

duvidofo , eu me quero compoer com Deos indo ante pella parte

da piedade que da jufliça. Mandou logo que o reconciiialTein

com a Santa Igreja onde tornou aaver aquells nome que ha-

via primeiro ante que rencgafle a lei , o qual era Gonçallo

Garcia. E logo naquella mefma femana lhe Dom Duarte co-

meçou de perguntar por aquello que fabia da terra ; o qual

lhe refpondeo » Qiie elle fabia bem humas Aldeãs
,
que eraõ

» em o Julgado Danjara acerca daquelle rio a que chamaõ

» Augua do Lião
,
que feriaó ata quatro legoas , ou quatro e

» mea ao mais afaftadas daquella Villa , e que a terra era

» muito boa , a qual elle fabia mui bem , e que nom tevef-

"» fe nenhuma duvida em as ir demandar, ca foubelTe certo

)» que tinha a vitoria na mao. » E porque nós já dixcmos em
•

. - ou-
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outros lugares deite noíTo livro que a Agua de Lião he d

duas Icgoas defta nolTa Villa , ifto entende que he per o ca-

minho que vai pêra Tanger mais chegado aa cofta do mar.

Efte rio ha feu nafcimento afaftado dalli em meo daquellas

ferras que fom antre terra Danjara , e Benavolcnce. E eftan-

do já Dom Duarte com efte penfamento de entrar todavia

em terra de Mouros
,
pcra aquella parte per onde lhe o ou-

tro dixera
,
quis Dcos que chegou hum Chriftaó que fogira

aquella mefma noite de Tanger , o qual dixe » Que a terra

í.ftava roda dafofego, fomente quanto fperavaó naquellaCi-

» dade que naquclle dia, ou no outro chegafle alliXarrate,

» Alcaide do Lugar , o qual era fiuna que havia de trazer

» cccc de cavallo pêra guarda da terra. » Dom Duarte con-

fyrou que o tempo era convinhavel pêra fazer o que elle de-

fejava , e porém mandou logo avifar todos pêra entrar naquel-

la mefma noite ; na qual partio tanto que foi meada , le-

vando coníigo Ixxv de cavallo , e ataa ccl de pee
,

pergun-

tando porém primeiro a Mafomede íe fabia bem o caminho

,

porque fiava delle muito. Senhor ^ dixe o Mouro, nunca per-

guntes aos ladroes taes como eu era antre os Mouros fe fabe a
terra , ca nom ha caminho nem vereda em toda efta terra que

eu mm faiba. Pois ^ rcfpondeo Dom Duarte, a ti fique o cui-

dado de nos guiar. E quis afli Deos
,

que em amanhecendo
foraô a'cerca daquellas Aldeãs , fem ante ferem fentidos. Ho-

ra , dixe Dom Duarte contra AíFonfo Tellcz , Sobrinho , vós

hí aaquella Aldca da maÕ direita , e vá comvofco Pedro Borges
,

e ajfi alguns de cavallo que vos itielhor parecerem
,
porque me

parece que alli deve daver mais e melhor gente ; e Martim Cor-

rêa irá dar na outra , e Pêro de Moura faraa carrego de ir

aaderradeira , e Rodrigo Ajfonjo Darfa , e Dom Martinho vaâ
detrás pêra dar focorro onde virem que he mejler , e eu irei

pella metade aaquella outra que ejld mais afaflada j e dest co-

mo cada bum acabar de roubar , afil fe recolha logo pêra mi ,

entregando primeiro o gado e a outra prefa aa gente de pee ,

porque fiquem defpejados pêra empachar os Mouros , fe nos qui-

Gg ii fe-
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ferem fegtíir. E começando cada huns de obrar naquíllo pêra

que foraó enviados , vio Dom Duarte daquclla Aldca donde
ftava como aalem havia outras em que pareciaõ Mouros e

Mouras , e porém mandou lá xv de cavallo : mas fcgundo o
grande numero de contrairos que acharão , nom lhes parcceo

rezaõ de os commeter , ca eram muitos de pee com dous

de cavallo que os acaudelavaô; e recorriaÔ cada vez mais de

toda a terra darrcdor, porque as fumadas que huns e os ou-

tros faziam , haviaó os vizinhos rezam dacodir. E porém fe

recolherão aquellcs xv pcra onde ílava feu Capitão , e em
huma ladeira que virão azada pcra ello fezerom volta aos

Mouros , os quaes teveraõ roílro como homens cm que ha-

via fortalleza pcra delviar fcu danno; e aíli como os noílos

chegaram a ellcs , affi lhe ferirão logo quatro cavallos, dos

quaes os dous , ÍT. hum de Ruy Jufartc , e o outro de João
de Bairros logo cairão mortos. E per confeguinte foi ferido

o cavallo Dafíbnfo Tcllcz , de cuja Capitania eraõ aquelles

que a volta fczeraÔ , e o outro de Ruy de Sampaio ; rece-

bendo elle niefmo outra ferida , ainda que nom folie preguiço-

fa. Nobremente fe houve Ruy Jufartc, e a guifa de homem
Fidalgo c de bom coração , o qual vcndoíTe apce nom curou

de fe retraer, mas antes foy dereitamcnte aos Mouros fazen-

do afaítar de 11 aquelles que acertava diante , tcndoíTe rija-

mente com os Mouros, até que lhe acodiraô outros Chrif-

tãos ; nom ficando porém feni feridas pêro pequenas. Dom
Duarte vendo o perigo daquclles , mandou pêra alli outros

de cavallo que lhe delTem ajuda, com que fe podeífcm vir

recolhendo ; como de feito fezerom
,
porque de mais cftarem

lhes recrecia perigo
,

pollos Aíouros que creciam cada vez

mais. Nem Dom Duarte , nem aquellcs que o acompanha-

rão nom eraõ ouciofos , ca fe ajuntarom huma íomma de

Mouros em huma rodella de mato , donde fe dcfendiaõ muy
ardidamente, bradando altas vezes, Boa he a lei de Mafome-
de. E como homens que o nom tinhaõ menos nos corações

que na boca, fe leixavao ante matar que prender, como quer

que
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que lhe Dom Duarte fazia dizer per aquclie Mouro que con-

figo trazia » Qi.ie fe dcíTem aa prifaõ , e que os nom man-

» daria matar,» cuja repofta nom era outra fenom que» Boa
» era a lei de Mafomede. » E entaõ mandou a alguns de ca-

vallo que fe deceíTem apee , e que entraíTcm com clles ; mas

fc aquclles Mouros com tanta fee queriaó moftrar aos con-

trairos que erao pêra defender fua lei , bem lhe moitraraõ

logo o enxemplo da verdade ,
porque ante- quiferaõ alli to-

dos juntos morrer
,
que fe leixarem prender

,
porque per ven-

tura com fpanto do tormento nom tornaíTem a ncgjr o que

ante confelTIivaó : pêro alguns houve antre aquellcs que fe

leixarom prender, nom porém fcm muitas chagas, e muito

trabalho. Dom Duarte como teve os Mouros delpachados do
mato , fez ajuntar todo o roubo , e recolher o gado que os

de pec já tinhaõ ajuntado em hum vaile. Os Mouros porém

recreciaÕ cada vez mais, ca de todallas partes fe começavaõ

dajuntar , e quafi todos de pee , antrc os quaes eraõ ataa xij

ou xiij de cavallo. O Capitão fez juntar fua gente, e me-

tela em boa ordenança , e começou de fe vir caminho da

Villa com paíFos muy certos , e fem moílrança de temor , fa-

zendo afaftirfua gente do mato ornais que podia, e toman-

do per terra limpa , como aquelle que bem conhecia a gen-

te com que tratava. Aquelles Mouros que alli erao de caval-

lo nom ceífavaó de bradar contra os de pee dizendo ,
Oo gen-

te wezquinha porque vos notu trigaes a pellejar com eftes per-

ros , e nom ve:les alli vojfas molberes , e vojfos filhos ? Se quer

cuidai que os acahecs de ver pêra fempre ,
gente mezquinha

,

e fem coraçorn nem boníade , ca quando vós por aquelles nom

pellejaes , mal pellejarees

(DO
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paflarom , virão os noflbs como os Mouros de Tanger come-

çavaõ de fair, allí de carallo como de pee , tomando a praia

de longo pêra a caraô domar; cujo numero era eftimado em
defvairados modos

,
porque quanto alguns haviao menos for-

taleza , tanto lhe parecia o conto dos contrairos mayor, o

que áquclles cujos corações ftavaô mais fora de temor pare-

cia pello contrairo
;

pêro , fegundo verdadeiramente pode-

mos faber , o numero certo feria pouco mais de cc, antre os

quaes havia muitos beefteiros , e efgingardeiros ; e os noíTos

feguiraõ feu caminho ataa que foraõ no campo , onde foi ne-

celíario de íe reter hum pouco
,
porque o Conde nom havia

certidom do vaao : porque alli a Tanger o velho ftaa hum rio

que vem daquellas ferras
,
pello qual fobe a maré hum bo6

efpaço , aalem do outro que he mayor e mais acerca de Tan-
ger , e fe paíTa per huma ponte a que cremos que chamao
Alcantarilha. E porém mandou a Airas da Sylva , e a Pêro

Rodriguez ayo de feu filho , que foíFein provar aquella au-

gua
,
pêra verem fe era tal que íc bem podeíTc palTar , cfpe-

cialmente a gente de pee. E em quanto áquclles aíll foraô
,

efteve o Conde fperando que fc ajuntaíTe a gente que vinha

ainda detrás, principalmente de pee. Hora ^ dixe elle contra

Rodrigo AíFonfo , chamae Mem Dnffonfo nojfo IrmaS , e ajji

outra gente de cavallo , e acaudelae toda ejla gente de pee , e a

traze detrás nós. E como quer que fe aquelias falias paífaíTem

encima no monte , como temos contado , a tençom nem a

crença de todos nom era outra , fenom que o Conde nom
havia de chegar a mais que a Tanger o velho. E quando vi-

rão que o feito nom era fenom dereitos á Cidade
,

parece-

rem
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rom dcfvairadas contencnças e opcniocs ,
porque a huns nom

podia parecer rezom que o Conde pairaíTc o rio , e a outros

o contrairo, efpecialmcnte Dom Fernando era hum dos que
mais parecia fem rezom tal pallagem , allegando muitas rc-

zoes fobre ello , com o qual acordavaõ outros Fidalgos, que
o requcriaó que nom confentiíTe tal paíTagem. He bem

^ diziaõ

alguns
,
que por ejle htmem cuidar que ha de cobrar niayor fa-

ma , nos vã todos meter di.nde nao havemos defcapar de mortos
,

oit de captivos ? Cuidaes que com ejla openiaÕ de Conde nom cui-

da agora
,

que com quatro que aqui f.mos nom queira poer a
praça ao confelho de huma tal Cidade ? E vós , Senhor

, diziam
ellcs contra Dom Fernando , nom o devieis de confentir , ca

pojloque elle feja Conde e Capitão , nom ha mifter outro Capi-

tão onde vós eftaes , jem algum outro a que vós per rezom de-

vaes fervir. Dom Fernando ou por lhe aílí parecer , ou per
ventura requerido daquelles , nom ceíT-iva de o mandar dizer

ao Conde , nom porém fenom per pallavras brandas , e cor-

tefes , ca bem conhecia poftoque tamanho Senhor foíTe e que
ainda fora mayor, pois o Conde tinha a Capitania per El-

Re}' , nom tinha alli mando fenom rogo. O Conde femprc
refpondia muy brandamente

,
que todo fe faria quanto Dom

Fernando mandaíTe , nom ceifando porém daviar gente quan-
to podia , acenando ao Alferez que nom fizeífe fenom andar.

E quando Airas da Sylva , e Pêro Rodrigues chegarom acer-

ca do rio , viraó como paflavaô dous Mouros de cavallo
,
que

vinhaó ao fcu encontro com moílrança de lhe quererem ter

o paífo. Sejaes vós jd bem vindos , dixe Airas da Sylva quan-

do os vio
,
p:,rque ao menos moftrarnosheis o vao , ca fegundo

eu fofpeito , nom havees vós ca de fazer grande detença. Aquel-
les dous Mouros de cavallo como palTaraõ o rio , cometerão
rijamente contra os noíTos , mas defpois que viraó que hiaõ

os Chriftaos dereitamente a elles , e que com mayor forta-

leza os hiaò receber da que elles levavaó pêra os commeter,
fezeraõ rijamente a volta , lançandoífe rauy apreífadamcnte

na agua, e taô trigofa foi aqueíla volta, que a hum delles

em-
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embeleçou o cavallo , e houvera de cair na agua ; e nom
fomente Airas da Sylva, e Pêro Rodrigues correrão aaquel-

les , mas a mayor parte dos outros que eftavaõ primeiro. E
Luís Eftevez aquellc Alferez como fabia a vontade do Con-
de , fem mais perguntar paíTou o rio aalcm , c foi poer a ban-

deira aa porta de Tanger o velho. E a outra gente toda co-

mo aquello vio começou dabalar contra os Mouros , onde ca-

da hum aíE copio fentia esforço em 11 mefmo , affi fe triga-

va pêra fer primeiro. E quanto a trigança dos noífos foi

mayor , tanto a mortindade dos Mouros foi mais pequena
,

ca tanto que viraô os Chriítãos paíTar o rio , logo comcçarom
de fe conílranger como gente cm que começava dcntrar te-

mor. Eftevam da Gama , hum cavaleiro do Infante Dom Fer-

nando, e Ruy Cafco , foraõ os que naquclle dia íizerom pri-

.
meiro aos Mouros chegada. Eraõ alli muitos , e bos homens
porque defpois daquelles Senhores , iT. o Conde , e Dom
Fernando , e Dom AíFonfo de Vafconcellos , eraõ alli Dom
Henrrique filho defte Conde , e Dom Joaõ de Caftro , e

Dom Jorge feu Irmaõ , Gonçallo Vaz Coutinho
, Joaõ de

Lima, Dom Rolim , Dom Álvaro Dataide , Ruy de Sam-
payo , Pêro Dataide, e Álvaro Dataide feu Irmaõ, Fernão

Pinto
, Joaõ Peítana , Duarte Furtado , Nuno Furtado , Pê-

ro de Mendonça , Pêro Borges. Dom Fernando era acom-
panhado de nobres homens Fidalgos , affi criados de feu pay
e avo, como feus próprios, ca eraõ alli Fernaõ Pereira, e

Gonçallo Vaz Pinto , Fernaõ de Soufa Alcaide de Guima-
rães, Martim Figueira , hum bom efcudeiro de linhagem que

o Conde Dom Pedro criara quaíi do berço , homem certa-

mente nobre affi nas armas como nos outros autos. A pelle-

ja defte dia foi grande, em pêro durou pouco fpaço, ca pof-

toque os Mouros tantos foíTem , e os Chriftãos nom chegaf-

fem íenòm aos de cavallo , taõ rijamente e com tal ardide-

za foraõ commetidos
,
que em breve fe começarem de des-

baratar nom fem grande efpargimento de fangue dos infiéis
j

do que muitos cairom logo mortos no campo. O defacordo

foi
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foi tamanho antre os Mouros principalmente nos de pcc
,
que

nom acharom outro remédio fenom lançarlc ao mar; porque

o Conde ioi afli avifado
,
que aílí como os foi vencendo , aíll

lhe tomou logo a parte da Viila. E tantos foraô os feridos

,

e de tacs chagas
,

que as ondas do mar eraõ em algumas

partes tintas de fangue. E efto nom crcais que fe diz por fal-

lar, mas por dizer verdade, ca onde fc lançarom pafante de
fete centos antre mortos , e feridos , nom he de maravilhar

por as ondas ferem tintas de íangue
,
porque aalcm do dan-

no que já recebcrom na terra , ainda no mar nom ficavora

fem parte ; ca alguns daquelles de cavallo houve alli que
meterom os cavallos no mar , matando e ferindo naquelles

mal aventurados, aífi como Dom Hcnrrique filho defte Con-
de

,
que feguio tanto hum daquelles Mouros pella agua

,
que

foy em grande perigo por azo do cavallo que cayo com el-

le , onde fua vida fora em breve acabada , fe lhe hum fcu-

deiro de feu padre que fe chamava Rodrigo Rebelo nom acor-

rera. E tanta era a preífa e vontade que o Conde trazia de
danar aaquelles feus contrairos

,
que paíTou per onde feu fi-

lho fta/a naquelle trabalho , e nao atendeo a ello , fenom
bradar a todos, Aa Villa Senhores ^ aa Villa ^ buma vez haja-

mos as portas. Ca aquelle certamente era todo o defcjo da-

quelle Conde: e foi grande mal, porque o nao leixaraõ ufar

de todo o que elle fobre o filhamento daquella Cidade qui-

fera fazer , como adiante entendemos de contar. Alli feguio

o Conde os Mouros que fogiao pêra a Villa
,

que os fez

palTar aas taracenas , indo os Chriftaos tam acerca delles, que
alguns deraó com os contos das lanças no muro ; e tanta era

a prcíTa que aquelles levavam
,
que nom houverom tempo de

entrar pellas portas , e foraõfc embarrar per huma ladeira

que alli ha , donde remeífavom fuás armas. E certamente que
fe o Conde tevera mais gente , ainda que fora muito menos
do que a outrem parecera necefíaria , e duas ou três fuftas

,

aquclla Cidade fora em aquelle dia da Coroa de Portugal
j

ca tanto defacordo era antre os Mouros , e por taó dcsbara-

Tonu IIL Hh ta-
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tados fe haviam

,
que fc no:n fabiam dar a confclho ; nem

per todo o muro, aíE da parte do mar, como da terra , nao

parecia nenhuma pclToa , fomente daquella parte donde os

noíTos andavao
,
que pareciaô molheres que lançavaõ algumas

pedras , e ainda eftas com defacordo. E dentro era o alarido

taó grande aíli das molheres como dos moços, que já pare-

cia que tinhaõ os Chriílaos a poíTe do lugar. E defpois que

o Conde fentio que fe nom podia por entaõ mais fazer pêra

o lugar fer entrado, dixe a Dom Fernando que lhe parecia

bem que recolheíTe eíTes Fidalgos que com ellc erao , e elle

recolheria a outra gente. E aíli foi logo feito
,
porque o Con-

de receava que lhe mataíèm os cavallos com as heftas de ci-

ma dos muros. E tanto que foraõ dalli afaftadns , fezerom

alguns Cavalleiros cada hum em fiia parte. Avifado porém

foi o Conde de mandar tomar algum gado que ftava ao pee

da barreira ; onde Ruy Cafco matou o derradeiro Mouro

que naquelle dia morreo. E cm fe tornando o Conde com

fua gente acaudelada configo , virão jazer os mortos, antrc

os quaes foi conhecido aquclle Pêro Garcia de que já falía-

mos em outro lugar. E fegundo que fe defpois foube pellos

Alfaqueques
,

paíTou o numero dos mortos de cccc. Huma
coufa me fica por dizer

,
que me nom parece que he rezom

que haja de ficar fem nembrança
,
pois noíla principal enten-

çaó he fazer prezente a memoria dos boós aaquelles que haó

de vir; e foi allí que hum Fidalgo que ElRcy criara, que

fe chamava Álvaro Mendez Carveira , caio feu cavallo com
elle , onde lhe certamente nom faleceo nobre coraçom pêra

fe defender , ca poftoque os Mouros folTem alTaz fobre elle

,

nunca lhe falleceo grande esforço , até que foi foccorido fem

receber nenhuma ferida. Antre aquella foma dos Mouros que

matarom , houve alguns que quiferaõ ante provar a afpereza

do captiveiro
,
que exprementar aamargura , dos quaes fo-

raõ xxvij. E porque o Conde penfava que achaíTe ainda Mou-
ros em Tanger o velho, fez que a gente fe enderençaíle pê-

ra lá pêra os tomar per combate ; mas elles como viraõ aíE

o des-
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o desbarate do Alcaide , c dos outros da Cidade , houvc-

raõ por Teu barato nom efperar femelhante forte , e pole-

raôfe cm íalvo ante que os contrairos toriiaíTcm
,

porem o

Conde mandou aagentc que roubaíTe o lugar , e que lhe

pofeíTcm o fogo. E dalli fczcraô leu caminho pêra Alcácer,

com aquelle prazer que os vencedores foem de ter quando

lhe Deos daa vitoria
,

quanto mais femelhante : na qual

haves de faber que houve muitas e grandes couías , como
era rezom que houvclfe cm taõ grande feito , as quaes leixa-

mos deícrcver , mais por contentar vontades alheas
,
que li-

geiramente tomaõ faftio
,

que por efcufar trabalho de noos

mefmo. Em eíta pelleja foi hum nobre homem natural de

Caftella , eícudeiro do meftre de Calatrava, que fe chama-

va Pêro de Godoy , homem mancebo, c muy deípofto pcra

qualquer coqfa que a bom homem conviefle fazer , r.llí aca-

vallo como apee , c allí fe houve neíte dia como nobre ho-

mem , e defpois em quanto hi efteve
,

que foi atte que

Dom Henrrique tomou a galee em que efte cfcudeiro foi

prefente ; e em quanto naquella Villa eíleve , nunca ceifou

trabalhar por honrra , alH em bragantis , como em Almoga-

varias , e aílí em outros autos em que fe honrra podia buf-

car. Grande foi o feito defte dia , e mui danofo pêra os

Mouros
,
peró ainda lhe a fortuna foi aífaz favorável

,
por-

que fe fe acertara de chegar hum bargantim que o Conde
alli mandara , e nom fora eftorvado com vento contrairo

,

com o qual naô pode paíTar o Cabo Dalmenar , donde vi-

rão o danno que os Chriftaos faziaó nos Mouros , aliem dos

mortos nom fe poderá efcufar que nom tomarom ccc , ou ceco

Mouros vivos , efpecialmente porque fe o bargantim alli che-

gara , nom oufarom de fair as zavras que fayao da Villa
,

que dcrom vida a muitos Mouros. E tanto foi efta vicloria

mayor, quanto foi a vida fem danno nem perigo dos noíTos.

Ca nom achamos que nenhum foíTe morto , nem ferido de

tal ferida de que houveíTe trabalho.

Hh ii CA-
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' CAPITULO CVIII.

Cojno o Conde mandou a huma Aldeã ao termo de Tan-

.
,

ger j e do roubo que de Jaa trouverom.

COm cftas coufas que aíli o Conde iha fazendo na terra

dos Mouros , hia o feu poder dcllcs enfraquecendo ca-

da vez mais , fpecialmente naquella Comarca de Tanger , on-

de fe o feu dezejo mais inclinava fazer danno , ca antre os

que fogiaõ da terra , e os que nom oufavaõ lavrar , e dcsí

o gado que lhe cada dia traziaó , nom haviaô rczom de lavrar

as terras como foyao
;
pollo qual todos eraõ em grande min-

goa , efpecialmente os moradores da Cidade , os quaes conf-

trangidos de tanta neceíUdade , nom fabiaô que fazer fenaò

irlTc pcUas Aldeãs de fora bufcar fuás herdades
,

que leixa-

rom lemeadas ante que parti íTem daquelles lugares. E logo

a poucos dias defpois daquclla pelleja da praya de Tanger,
foi hum Mouro a Alcácer fallar em alguns captivos que lá

jaziaÔ ; e tanto que o vio Mafamede , como nom trazia ou-

tro cuidado fenom aquelle , começou de lhe moftrar desí ga-

falhado, e tomar falia com elle, pêra faber fe fe tornara al-

guma gente a alguma daquellas Aldeãs , fazendolhe fuás

promeíFas , affi de lhe guardar o fegredo , como de fua fa-

tisfaçom. E como a gente deita naçom mais que outra fe ven-

ce por qualquer coufa que lhe dem , ora feja por fua pró-

pria neceflidade , ora por malicia , cremos que toda a pro-

meíTa que Mafamede fez ao Mouro foraõ hum par de çapa-

tos. Ouvelhe o Mouro de contar como na lomba Dalmenar
ftava huma Aldeã que fe chamava Beneçoleimaõ , em que

ftavaõ alguns Mouros com fuás molheres e filhos. Mafome-
de! pareceolhe tarde pêra avifar o Conde , e tanto que fe ef-

pedio do Mouro, aíli fe foi logo fallar com feu Capitão, e

contarlhe todo o que paffura com o Mouro ; e porém o Con-
de
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de mandou logo a Rodrigo AfFonfo , c a Mcm DaíFonfo feus

irmãos, que ajuntaíTem dez de cavallo , e que foíTem ver o

que o Mouro dixera : os quaes juntarom confígo atd quorcn-

ta de cavallo , antre os quaes era Lourenço de Cáceres
^

Adail de Cepta , e Álvaro de Saa , e aíTi outros ; onde hou-

ve pouca pelleja , porque todo o danno le tornou em morte

de hum Mouro que Mafomcde matou pcrfimcfmo, e trou-

verom de cavalgada dez almas , e dez vacas , e dez cabras
,

c fcis afnos , Icm acharem nenhuma gente que os podeíTe

empachar. OutrolI por darmos rezaõ ao que ante dixemos,

ir. que ElRey Dom Affonfo de Portugal ordenava paíTar em
AíFrica com dous mil cavallos , e alguns quererão faber co-

mo fe defafou fua paíTagem por aquclla vez, faibaõ que no

tempo em que aquelle Rey ftava mais occupado em dar avia-*

mento a fua paíTagem , fobreveo em elle grande infcrmidade

de febre , ílando na Cidade de Lixboa , tanta e per tal gui-

fa que alguns Fiílcos defefperaraô de fua vida ; onde lhe foi

dito per alguns Religiofos » Que nom curaíTe de tal paíTa-

» gcm porque era contra a tenção de todos , e que bem pa-

» recia fer vontade de Deos que elle nom íezeíTe tal palTa*

» gem
,

pois lhe prouvera que houvelTe tal enfermidade. »

Specialmente lhe foi iilo dito per hum Lecenciado que era

ConfeíTor de fua.irmaa a Infante Dona Catalina
,

que era

homem dilcreto, c foube bem a vontade defte Rey
;
per que

aodiante fez Arcebifpo de Lixboa. E com efte fe ajuntarom

alguns confelheiros que moftraraó a ElRey que nom devia

palTar por aquella vez , ante devia correger feu Regno , tem-

perando fuás defpezas
,
per que as gentes nom houveflem azo

de fer taô gaitadas , como eraô por caufa do valor em que

as covifas fobiaÕ
,

que era taõ grande
,

per que os pobres

caym em grandes mingoas , nom podendo chegar a ellas. E
cite Rey como era homem de boa vontade concedendo a to-

do , ainda que elle nom era de fua natureza mui fugcito ao

confclho , e porém ceifou daquella ida , e tez ajuntar feus

povos naquella Cidade onde lhes fez dizer, como lua von-

ta-
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tade era corregcr feus Regnos , encomendnndolhe que buí-

caíTem modo como fe bem podefle fazer. E os do povo mui-

to ledos com tal defejo , lhe derao certos avifamcntos efpe-

cialmente , que psgaíTe os cafamcntos que fe prometerão a

alguns Fidalgos
,
pollos quaes lhe davaô grandes tenças ; e

que dalli em diante nom pofeíTe outras quanto por rczom de

cafamentos
,
pêra a qual coufa lhe deu o povo cento e cin-

coenta mil dobras
,

pagadus aa cufta daquelles que eraó ef-

cuiados y e que houveffe ElRey todallas tenças que rinha af-

fentadas por rezao dos cafamentos, pagando aaquelles a que

foíTe obrigado , fiíFi do tempo de feu padre e avoo , como
do feu. E que dalli em diante nom alTentaíTe mais tenças a

nenhuma peíFoa pella dita rezaõ. E deito fez aquelle Pvey ju-

ramento
,
pêro o Regno nom houve per alli emmenda , e fe

dante pouco tinha , dalli adiante teve menos , e todo por

caula das guerras voluntárias
,

que nunca ataa feitura defte

.

livro leixou de fiizer , com outras coufas que leixamos pêra

a Chronica geral do Regno.

CAPITULO CIX.

Como o Conde de Viana foi a fegunda vez a Tanger,

e das coufas que fez.

Orque aquelles Senhores e Fidalgos c gente
,

que alli

fora vinda aaquella Villa Dalcacer , nom paíTaíTem o tem-

po fem obrarem o que pertencia aa honrra de feu Rey , e

delles mcfmos , trabalhava aquelle Conde de buícar azo pe-

fa ello
,
porque aalem do que aos outros parecia, bem co-

nhecia quanta parte lhe ficava daquelle feito. E porque co-

mo magnânimo , e homen de tal fangue pofera toda a fua

bemaventurança defte mundo em ganhar aquello que o Phi-

lofofo dixe que era o principal premio e gallardaô dos no-

bres e excelentes barões em efta vida , e ainda na outra

,

ca fegundo diz Johaõ Flamano na glofa que fez fobre a pri-

mei-
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meira cantlca Dante » Que ainda no Inferno hc dada menos
pena úqucUes que em eftc mundo foraó excelentes cavallei-

ros. » li porém o Conde Dom Duarte fiillou hum dia com
Dom Fernando , e dixelhe , Senhor

, fe vos parecer que he bem

façamos Imma faida contra Tanger , e vamos correr algumas Al-

deãs que faÕ aalem y e pode fer que quando tornarmos., ccjlran-

geremos es Mouros que nos venhao dar pelleja , em que per ven-

tura pojfavns dar outro tal golpe em elles como fezemos outro

dia , e pode Deos ordenar que entremos com elles de mejlura , e

cobrarmos a Cidade ; ca mayores maravilhas fez Já nojfo Senhor

que aquejla. Ca pois , Senhor , cafies , deves de fazer muito por

tornardes com aquella honrra ,
que tal homem como vos deve me-

recer , ca vergonha feria tamanho Senhor como vós foes , pafar

em ejlas partes , e contentarjfe de tornar pêra o Regno como hum
pobre cavalleiro , ou 'Fidalgo. E pollo divedo que antre nós he ,

affi da minha parte , como da Condejfa minha molher com vojfa

madre , e àesi a boa vontade que me vo(fo padre fempre teve ,

e tem^ e o tratito que antre nós he , tenho efpecial cuidado da-

quello que vejo que a vojfa honrra he neceffario. Diz o autor,

que o trauto era ,
que aquelle Dum Fernando cafalTe com

Donna Leanor , filha defte Conde , e os outros filhos cafaf-

fem com as filhas do Marques , e o Conde trautado entre fí.

H vós , Senhor , nom cures doutras openioes que (empre trazem

fronteiros , ejpecialmente Fidalgos mancebos , os quaes pella mnyor

parte dejeja^n novidades , nom e[guardando bem as fyns dos fei-

tos. Dom Fernando dixe que lho agradecia muito , ca aqucl-

lo era o que elle dello fperava. Hora , Senhor , dixe o Con-

de , a mim parece que he bem que nos vamos a humas Al 'eas

que foni aalem de Tanger contra Arzilla per o caminho do mar

a legoa e mea e a duas , e mandemos diante ataa cento de ca-

vallo por corredores. E eflcs homens meaós affl efcudeiros Del-

Rey , como vojfos , e meus , e os Fidalgos fiquem comvofco , aff ,

Senhor
,

que naÓ vaÓ na corredura fenaÔ geftte meuda que faça

o que lhe mandarem ; e o cuidado defles feja pajalias Aldeãs

aalem ^ cercandoas âarredor
,

porque os Mouros nao hajam re'

zom
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zom de fogir contra o Cabo Dejpartel , e rio de Tagadarte >

âtaa que nós chegemos com a outra gente de cavallo , e de pé'

Dom Fernando refpondeo
,

que lhe parecia muito bem or-

denado, e que lhe pedia que aíE o fezeíTe executar. A qual

coufa fabida per aquelles Fidalgos , huns fe foraõ a Dom
Fernando , e outros ao Conde agravandofle muito de tal fei-

to , dizendo que a honrra feria toda dos primeiros , e que

elles nom vierom alli fenom pêra merecer , e que pello el-

les aíll merecerem deviam fempre fer encarregados de coufas ,

em que fe a honrra podeffe , e deveíTe ganhar. E vós Senhor y

dixeraõ elles contra o Conde , nom podereis fazer coufa que

nós pojfamos jiem devamos mais Jentir \ e vós poderce r mandar

voffo filho Dom Ânrrique por noffo Capitão , e nós lhe obedece^

remos taÕ compridamente como a vós mefmo. E brevemente o

rumor foi fobre efte cafo taõ grande
,

que o Conde houve

por melhor de nom mandar ninguém. E porém aa fegunda

feira que eraõ xyij dias daquelle mes de Mayo , o Conde

fez chamar Rodrigo AíTonfo e Mem Daffonfo , aos quaes

mandou que tomalTem quoienta de cavallo affi DelRey como
de Dom Fernando e feus

,
que foficm ataa Almenar, onde

trabalhaíTem por tomar huma lingoa ; e que fízelTem hum re-

bate fobre Tanger
,

pêra verem fe acodia alguma gente , e

que efguardaíTem como vinha corregida. E per femelhante

que efguardaíTem muy bem pella terra, e fe tornara alguma

gente pêra as Aldeãs , e em que lugares
;
pêra lhe darem de

todo avifimento. Pcrque , dixe elle, eu entendo de mandar ef-

ta noite a minha fitjla fobre Tanger
,
pêra acabarem de ver o

que a vós fallecer , ca certo he que vos nom poderes affi ver to-

do como elles , netyi elles como vós ; e junto o que ambos virdes ,

poderei faber o que me cumpre. Aquelles Irmãos partirão am-

bos allí com aquelles quarenta , e foraõ amanhecer a huma Al-

deã junto com a lomba Dalmenar; na qual acharão Mouros

,

e Mouras que fe acertou daquella noite chegarem alli pêra

levarem algumas coufas , e tomarão delles dez , matando hum
porque fe nom quis dar aa prifaô , e apanharam algum gado

,

pe-
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pêro pouco. E dalli faraõ aa praya junco com Tanger o ve-

lho , lem nunca Mouro de cavallo nem de pec oular de fair

da Cidade
,
pcró que os bem viíTem dos muros

,
que cílavao

âffxA acompanhadas aífi de homens como de molheres. E ailí

fe tornarão pêra Alcácer fem alguma torva nem empacho, O
Conde fez logo apartar aquelles Mouros huns dos outros,

e fezlhe pregunta pello que defejava faber acerca daquellas

Aldeãs. Senhor, dixcraò elies , ejfar A/dear povoadas e/íao
^

como quer que outras muitas que ejtao atravêí contra Liizma-

ra já pnn àefpovoradas , e ainda eftas porque nos perguntaes jd
as gentes de/lar eJtao com muito temor. Per), dixeram aquel-

les Mouros , nós nom [abemos fe per ventura per ejla ida que

ora os- teus fezerom , e p'J' Jaberem que fomos tomados
, fe ft

levantarão. PoUo qual o Conde determinou logo partir aa

quarta feira feguinte. E naquelle dia que le raeteo em me-
nos

,
que era terça feira , fe feguiraõ duas coufas naquclla

Villa Dalcacer
,
per que os Mouros houveraõ rezaó de fe avi-

far. A primeira que huma Moura a que cliamavaõ Axa ,
que

andava na Cimara da CondeíTa , fayo aquellc dia por refga-

te de hum Chriltaõ ; e pêro foíTe molher ,, fegundo o lugar

cm que andava , fcntio bem o cuidado em. que os noíTos an-

davaô de dannaficar os homenS' de fua lei , e como foi antre

elles aíli o contou logo. E a fegíinda foi dous moços que

fogiraó a Pêro Vaz Corte Real , os quacs foraô tomados de

hum Almocadem de Tanger , a que chamavao Toar , o

qual com alguns feus companheiros jazia em Augua de

Lião, porque tinha cargo da guarda da terra por mandado
do Alcaide de Tanger , o qual lhe fazia dar certo preço

aa cufta dos moradores da Villa. Aqueftes moços conccrtarom

com a Moura , certeficando como o Conde havia dentrar na-

tjuella noite mefma
;

pollo qual a terra logo foi avifada, e

os Mouros levantados com todos feus gados e fazenda , afaf-

tando toda da terra. E huns palTarom o rio de Tagarte , e

outros fe colherão aa ferra de Gibelfabibi ,• e outros fe fo-

ram aa ferra de Mitene , bufcando cada hum fua fegurança

Tom. III. li pe-
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pêra onde mais longe podiaõ. E o que mais afaftado era nom
perdia grande temor. O Conde nom fabendo deito nenhuma
coufa , ordenou todavia fua entrada aquella noite que tinha

ordenado : e Dom Fernando foi diante com a gente que ha-

via de correr, os quies erao atee cc de cavallo , em cujo

conto era Dom AíFonfo , e Dom Henrrique , e outros mui-

tos Fidalgos aíll DelRey , como do Infante , e o Conde fi-

cou detrás com a outra gente de cavallo e de pee , como
quer que alguns mandou per mar. E em feguindo aíH huns

,

e os outros feu caminho acerca da lomba Dalmenar , foraõ

fentidos das guardas que os Mouros alli tinhaô
, os quaes

muito aGnha fezerom huma Almenara fobre hum cabeço al-

to , a qual logo refpondeo outra do Caftello de Tanger. E
como quer que o Conde conheceíTe que era fentido , feguio

porém avante ataa chegar a huma torre que eftá acerca de

Tanger o velho , onde penfou de achar a gente de pee que

mandara pello mar , a qual por azo do tempo que era mui-

to nom podia bem defembarcar. E tanto que foube delia re-

cado , fez dizer a Dom Fernando que abalalTe com alguma

mais trigança
,

porque fe a menhã vinha chegando ; man-
dando aaquella gente de pé que era com elle, que fe foffe

com os primeiros, e que o foíTe fperar aa ponte Dalcanta-

rinha , mandando Mem DafFonfo com certos de cavallo com
ella , e elle ficava aguardando a outra gente que faya do
mar. A qual vendo que tardava , tomou quatro ou cinco de

cavallo , e foi onde aquelles ftavaõ defembarcando , e trou-

xe configo aquella que achou fora , mandando que a outra

que ficava naõ faiíTe do mar. E fendo em Tanger o velho era

já menhã, onde fez ajuntar toda fua gente, e feguir cami-

nho daquellas Aldeãs
,

pêra onde ordenara que Dom Fernan-

do foífe. O qual como foi menhã mandou apartar Dom Henrri-

que coro alguns , fC. Gonçallo Vaz Coutinho , Dom Pedro

Deça , Pêro de Mendonça , Álvaro de Faria
, Joaõ Peftana

,

e aífi outros ataa cincoenta
,
pêra ir correr humas Aldeãs que

fe chamavam a Palmeira , e Ceta , e Aamar j e Dom Fernan-

do
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do foi a outras que ftavao mais contra Tanger, efpccialmcn-

te a huma que fe chamava Leonçar. E como os Mouros já

erao partidos, nom achou Dom Fernando nenhuma coula cm
que fazer preía ; c Dom Hcnrriquc em fua parte achou tre»

homens valentes e ardidos , dos quacs

( BO CAPITULO CXI.
)

pmico poer em ventura fi mefmo ,
que nom tem outra cottfa fé'

nom quanto ganha pella ponta da lança , como jacomao. E vós

que aventurajfeis quanto ganhou voffo hifavo que he huma grão

parte do Regno ? E com i/lo naÔ haÔ de díser per outras partes

fenom » O Conde foi a Tanger. » Porê.n , Senhor , vò; jd aca-

bado tendes o que vos compria , tanto monta efiardes aqui hum
mes , como hum anno , nom foes homem que hajaes de viver pef

vojfa lança
\
quando quifejfes eftar ^ n.in vos compria defta gui-

fa ,
quanto f h Capitania fobmenos de vós : partivos embora , e

levares comvofco a major parte dos bens que aqui fom , e entom

veres cotno o Conde vay a Tanger cim efcudeirinhos de fua ca-

fa , ou com os que aqui eftaÓ com medo de os enforcarem no Re-

gnj polias maldades que fezerom ; e então farees conhecer ao

mundo que vós foftes a canja principal de fe fazerem taes fei-

tos , e nom a fua própria virtude. Dom Fernando , ou por el-

le mefmo ter aquelle mefmo confelho , ou pello dito dsquel-

les , determinou de fe partir pcra o Rcgno , e com elle a

mayor parte dos outros. Hora quem poderia acabar de fc rever

o efcarninho que faziaõ aquelles dos que ficavaô , dizendo

que lhe rogava5 que nom fizelFcm dalli avante mal aos Mou-
ros, e que os IcixaíTem viver, ca erao homens fracos, e pro-

ves , e pecariaõ de lhe fazer danno .'' Da tornada que eíle

Dom Fernando fez ao Regno IhedeuElRey a Villa de Gui-

li ii ma-
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maraês , e o fez Conde delia , de que fe fegiúrao grandes

murmurações antre aquelles que amavaó a eíle Rey , e foo-

rnente atendiaõ aa fua honrra e proveito , e nom hufiivam

de maneiras nem de praticas , como outros muitos que ha-

via6 nefte tempo , como na Chronica geral do Regno le-

raa contado.

CAPITULO CXIL

Como o Conde de Viana foi a terceira vez a Tanger.

BEm aíll como aquellc Philofofo que tinha a Cadeira em
Atenas , mandava a hum feu Dilcipulo

,
que fe quifefíc

aprender daquella fciencia que elle eufinava
,

que foíTe pri-

meiro cinco annos aprender a foportar injurias ; aífi aquelle

Conde era já bem eníinado a /oportar taes prafmos , e ef-

carninhos
,
porque de fua mocidade nom houvera ufado , co-

mo já tendes ouvido. E alH os tinha em cuftume , e tanto

era de grande animo
,

que algumas vezes fc acertavom que
em huma hora mcfma fabia o que dclle diziaõ , e neífa hora

fazia honrra e mercê aos que o prafmavaõ , ca dezia que em
tanto cuidava que lhe fazia Deos bem , em quanto foubeífe

que lhe haviaõ enveja. E partio Dom Fernando no começo
de Junho , e logo a poucos dias o Conde mandou huma fua

fufta ao porto de Tanger a rcfgatar hum feu Mouro por hum
ChriftaÕ , dando avifamento aaquelle patrom

,
que fe traba-

IhalTe muy bem de faber o ftado da terra como ftava ; o qual

em tornando de fua viagem lhe contou, como aprendera que

os Mouros tanto que fouberom que Dom Fernando era par-

tido com outros que lhe vierom dajuda de fora , tomarão

atrevimento de fair oufadamente a fegar feus pães per todo

o termo da Cidade , e que per femelhante lançavao feus ga-

dos foltamente per aquelles lugares que ante foiaõ , tendo

que por a gente Dalcacer fer taô pouca , nom teriaô atrevi-

meu-
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mento de chegar aaquella Comarca. Soube ainda mais per

aquelle feu homem que faira do captivciro, como na Cida-
de nom crao fronteiros de cavallo

,
pêro que os fperavaõ

cada dia, e que fomente havia hi duzentos Mouros de pee
que vierao de Fez, os quaes eraõ aflí prefuntuofos de íi mef-
mos ,

que dixerao aaquelles da fufta quando fe partiam , oué
dixcíTem ao Conde que foíTe embora quando quifeíTo, que no
campo os havia dachar , ca nom eram elles os Mouros de
Tanger que fe lhe ençarravom no kigar , mas que cUes o iriaõ

receber; e que alem da ponte os havia dachar. Pois qiie ajft

he , dixe o Conde , elles JejaÕ bem vindos , e pois me elles tan-

ta honrra querem fazer
,
que me querem vir receber aaquem da

ponte , ijlo quero eu ver. E porém mandou logo fazer preftes

fua gente
,
pêra ver fe as obras daquelles concord.ivom com

as pallavras. E por quanto foube que os Mouros tinhao pof-

tas muy grandes guardas pella terra , pareceolhe que feria

melhor entrar de dia que de noite, entendendo que defpois

que folTe menhã iriaõ aquelles guardadores prover fuás fa-

zendas, e eftaria a terra mais defegurada. E em huma quar-

ta feira que era o fegundo dia do mes de Julho , ouvidas
fuás miíTas ca era o dia em que Sanft.i Maria vifitou Sanfta

Elifabeth , mandou recolher alguma gente de pee aífaz pou-

ca aas fuftas e barcos, pêra fairem na praya de Tanger ao
tempo que elle chegaífc ; e elle partio logo com noventa de
cavallo lança em punho fem outra gente. E elles a Agua de
Liaó foraó viftos dalgumas A.talayas que os Mouros tinhaõ

,

ca parece que com todo feu cuidado, nem com todo o atre-

vimento dos Mouros de pee que vierom de Fez , nom leixa-

vaó de fe guardar. E aíH fezerom logo fuás fumaças em taes

lugares, per que em breve toda a terra foi avifada foecial-

mente a Cidade de Tanger; pello qual todo o gado que an-

dava fora recolherão aa bandeira , e os noíTos em huma fo-

rnada virão hum de cavallo, após o qual o Conde mandou
que correíTcm pêra o embranharem , e lhe fazer leixar o ca-

minho , como de feito fez. E aflí forao ataa aue chesarom
aa
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aa praya , onde as fuftas já eílavao em Atalaya do Conde ; e

tanto que o conhecerom , lançarão a gente fora acerca da ri-

beira do eftciro Dalcantarinha : mas huns dez ou doze de ca-

vallo que alli andavaõ pêra lhes embargar a faida , ou com
a vifta que houverao do Conde , o que mais he de crer , ou

per ventura nom fe atrevendo dcfperar alli aquella gente ain-

da que pouca folTe , foraofe caminho da Cidade ; mas def-

pois que aquelle Capitão foube como fe aquelles tornarom ,

mandou aaquelles de pee que ficallem alli apar das fuftas , e

elle feguio avante caminho do lugar , onde o Alcaide fayo

ataas taracenas com ataa l , ou Ix de cavallo , e a gente de

pee ftava toda pella barreira , e no arrife. E como quer que

aquelles Mouros de Feez fe tanto atrcveflem em fuás forças,

nom oufarao porém de comprir o que ante prometcrom , ca

nom poderiaõ com rezom dizer que lhe fallecia tempo e lu-

gar, e ainda poder, ca fegundo parecer de todos feriaó al-

li ajuntados taa mil e quinhentos Mouros antre de pee e de

cavallo. E o Conde foi aííi indo ataa cerca das Taracenas

,

onde ordenou toda fua gente em aaz
,

pêra ver fe poderia

convidar aquelles Mouros pêra o virem commeter, mandan-

do a fuás trombetas que fizeíTem final de batalha ; e os Mou-
ros em lugar de virem por diante, tornavaõ atraz. Maravi-

Ihofacoufa, diz o autor, numero de noventa homens terem

audácia a mil , e quinhentos aa fombra dos muros da fua

Cidade , onde he de prcfumir que ficariao ainda mais , fe quer

ao menos molheres e moços ! Por certo grande gloria , e

honrra foi a efte Conde
,

que taes e taõ grandes viílorias

cobrava de feus contrairos , o qual vendo como os Mouros
nom queriaÕ chegar, nem elle era rezom que os foíTe bufcar

fegundo o lugar em que eftavao , e o numero da gente que

era , nom foomente contar por vitoria em fe tornar , mas ain-

da paíTou avante contra o Almargem , onde mandou dar fogo

aos fafcaes do paô que ftavaô nas eiras; entendendo que al-

iem de lhes danar coufa a elles tanto neceíTaria
,
que os fa-

lia mover contra cllc , o que per nenhuma guifa , nem per

ou-

/
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outra quifcrao fazer, foomcnte quanto alguns dellcs fc fobiaô

nos mcdoõs , mais pêra chorarem- fua perda, que tomar ou-

lio de a defender. E dalli aballou pcra a ponte Dalcantari-

nha , e dcsí a Tanger o velho, onde mandou queimar e def-

troir quanto fe pode achar que podia trazer proveito aos con-

rrairos. E daili mandou que abai lalTem caminho Dalcacer fem
nenhuma trigança , e paíTida jl lomba Dalmcnar , viram co-

mo começava de crecer a gente das Aldeãs , e defcer outros

que anduvaõ afaftados nos campos a fegar, e a debulhar, os

quaes comcçarom de feguir o Conde ataa hum ribeiro , onde

fe ajuntarom até cincoenta de cavallo com aquelles Mouros
de pee ; e o ribeiro paíTado , elles paíTarom per femelhante

,

cobrando cada vez mayor ouzio polias ajudas que lhe recre-

ciao , di/cndo aos noflbs » Qiie foíTem afll hum pouco , e

» viria Xarrate o Alcaide de Tanger , e elle lhe moftraria

•» melhor o caminho , ca o levavao errado ; » moftrandoíTe muy
alegres polia viéljria que lhe parecia que tinham. O Conde
como bem conhecia fuás manhas , e como a fua tençio por

aquella vez era de ir aífi ladrando após elle , ataa achar tem-

po e lugar em que fe os noíTos nom podelTem revolver perà

lhe azagayarem os cavallos; e porque aalem daquella fobida

hia outro valle em que havia outro ribeiro que tinha muito

peor porto , determinou voltar a elles ante que lá chegaíTe.

E porém tanto que trefpos huma fomada que alli ha que fe

chama Cana coxa , fez reter todoUos feus pêra tomar os imi-

gos de mais perto : e tanto que entcndeo que feri.16 acerca

de cavalgar o cabeço , fez a volta fobre elles com a mayor

trigançi que pode , e taô acerca eram os Mouros
, que aa

volta que o Conde fez , caall toparom as teftas dos caval-

los humas com as outras. E afll forao aquelles infiéis com-
mettidos dos nolfos , e tal força lhe deu Deos per virtude

daquelle nobre Capitão
,
que nom poderão foportar fua pre-

zença : mas afll como derom em elles , afll fezerom a volta

com muito mayor trigança do que foraô commetidos , nom
porém todos porque alguns efperarara alli a vinda de Xarra-

te
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te pêra lhe honrar as fepulturas , aos outros quis Deos bem
porque tinham os cavallos folgados mais que aquelles que os

fcguiaõ. E a ventuira foy milhor pcra os que ante vinhaó

trafciros, os quacs fc a volta acharom primeiros, pclío qual

foraõ feguros do danno, porque houverom tempo pêra fe lan-

çar per aquellas branhas , de que aqueiia terra he affjz acom-
panhada. E os noíHis foraõ aífi derribando nos outeiros per

aquelle fó pee abaxo , no qual matarom treze , e dos outros

huns elcaparom naquellas branhas , outros guarecerom pella

ligeirice de feus cavallos ; alguns fe efconderoni antre a ef-

pelFura daquellcs matos, que ficarom alli pcra fempre morren-

do das chagas que levavaõ. Dom Hcnrrique que aa primeira

era diante
,
pollo qual aa volta que feu padre fez ficou de-

trás , c quando foi na fornada endcrençou a outros Mouros,
a que vio levar outro caminho ; e em querendo ir dcncontro

a hum magote de Mouros que fe queriaõ meter cm huma
branha, perpaíTou o cavallo com elle ; onde (e nom fora Af-

fonfo Caldeira, que como homem Fidalgo e nobre enderen-

çou pcra onde elle jazia , e vendo cftjr quatro daquellcs Mou-
ros aparelhados pêra ir fobre Dom Henrrique , aíll deu em
elles matando logo hum , e ferindo outros de taes feridas

de que acerca morrco , e os outros dous houveram por feu

proveito nom efpcrmentar aquelle perigo , e meteraõfe na

branha : e aíTi efcapou aquelle Senhor pcra fazer aodiante

muito ferviço a Deos, e a ElRey. E era efte Affonfo Cal-

deira homem de boa linhagem c nobre coração, tal que me-
receo muita honrra nos autos defta guerra. O defpqjo daquel-

le dia foi xix cavallos, e duas esoas. Airas da Sviva aífi co-

mo era nobre cavalleiro, affi começou a fegvir aos Moaros,
e como o lugar he emfefto pêra baixo , foi o cavallo em-
peçar antre dous vallados , onde deu com elle no chaô , e

ao cair deu da cabeça , e quebroulhe huma queixada com
hum pedpço de cafco, das quaes feridas a poucos dias mor-
reo em Cepta. E foi achado que morreo virgem , e com hum
fedenho cinto a caraó da carne ; pollo qual , fcgundo o auto

em



DO Conde D. Duarte de Menezes. 25*9

em que acabou , c o modo que teve em feu viver , eu crco

picdoramcntc que clle feja contado na companhia dos Marty-

res bemaventurados.

CAPITULO CXIII.

Como os filhos que foram de Calaben^ala vierao a Al-

caccr , e como o Comle faio a e/les , e do desbara-

to que clle , e Dom Hemrique feze/om em elles.

AAquellcs que vierem fora defta nofla idade, ou que na6

viraó as outras eílorias do Regno fenom aquefta dize-

mos, que no tempo que rcgnarom na cafii de Belamarim Mu-
lei Aaco e Mulei Bua!e , houve naquellas partes hum gran-

de , e podcrofo Marim, de linhagem Real , o qual fenho-

reava a Cidade de Cepta , e Alcácer, e Tanger, e Arzilla
,

com toda a ferra de Gibclfabibi , com outras muitas terras

chaãs. E defpois que lhe ElRey Dom Joaó filhou a princi-

pal que era Cepta , elle fe pafíbu a Tanger , e ora alli , ho-

ra em Arzilla fez icmpre fua morada ataa fim de fua vida.

Houve muitos filhos , e como os Mouros continuadamente

contendem, e ha antre elles muitas ocafioês de mortes, co-

mo vedes que a natureza obra com outros effeitos na gera-

çom , e corruçom , trazendo antre as criaturas feus azos , fe-

gundo as influencias fuperiores requerem : morto aquelle Ça-
labemçalla , fioarom alguns filhos menos dos que elle hou-

vera , e defpois per tempo fe foraô gaftando , de guifa que

ao tempo que efte Conde Dom Duarte era Capitão Dalca-

cer , já naô eraó mais vivos de dous , os quaes íenhoreavao

aquella ferra de Gibelfabibi
,
que he huma Comarca em que

ha grandes povoações com avondança de mantimentos. E ef-

tes dous irmãos afli como vinhao de nobre fanguc , aíE eraô

homens de grandes ânimos defejadores de obrar grandes fei-

tos ; e como quer que toda a outra herança que fora de feu

lom. HL Kk pa-
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padre lhe nom ficara mais que aquella terra, em pêro ellcs

nom podiaõ perder amor áquelles de Tanger e Darzilla, co-

rno antrc ellcs foíTciTi criados , e os moradores da terra pol-

ia mayor parte da criaçom daquelle feu padre : e elles nom
vieíTcm fem grande fpcrança de cobrar aquclles mefmos lu-

gares , haviaõ por ello grande fentimiento de qualquer dan-

no
,
que lhe viao padecer. E quando lhe afli foy noteficado

que os Chriftaos taô oufadamente entravaõ pellas terras, e

como faziaó fugir as gentes do termo
,

propofcrom de to-

mar dcllo vingança, tendo que alem da grande honrra que

dello podiam receber , nom poderiaó ficar fem grande pro-

veito
,
porque fe moftrariaô por ello ao íeu Rcy dignos de

mayores galardoes, e desíhaveriaõ ainda os corações daquel»

les Mouros em muito mayor perfciçom. E porém fezerom

chamar alguns homens daquella Cidade , em que houveífe

mayor autoridade e poder , aos quaes apartando difleraô ; Nós

Jabemos y dixerao elles
,

quanto vós outros fentis ejlas perdas

e dannos ,
que vos efies perros fazem , o qual aalem de fer vof-

fa deflruiçaS he grande deshonrra e doejlo de toda a cafa de

Feez , a qual nós jentmos per muitas maneiras. A primeira c

principal polia tiatureza que temos comvofco , e taS longa cria~

^om , como jabes , e desí fermos todos de huma ley , e pojfuir-

mos nobreza antre outros Marys da cafa de Feez ; ajuntando

ainda a ijto o mal , e deshonrra que ejles Chrijtaos tem feito a

meu paire. Porém vos faze ajji , matiday trazer enculcas fohre

Alcácer , e vejaÕ o tnodo que áquelles perros tem , e fegundo

elles jà achaÕ o caminho defpejado ,
pêra vos virem dejiroir

,
pO'

deraa fer que os ganharemos huma hora em lugar onde nos del~

les pojfamos vingar , ca nom pode fer que fempre efte mal antre

nós haja de durar. Ouvindo os outros aíTi aqucllas pallavras
,

dcbruçaromfe todos no chaõ , beijando a terra, e dcfpois a

roupa daquelles. Parece y dixeraõ áquelles
,
que quer Deos tor~

nar a herança aaquelles a que pertence
,

poen^lo nos vojfos co-

rações que ganhes aquello que vojfo padre antigamente poffuyo.

B pois vos vos a ijlo queres mover , aalem de fazermos l go
voj-
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vojfo maíidado , tnoreremos e viveremos comvofco. E porem fc rra«

balhaiom logo de poer cm obra o que lhe aqucUcs Marys
afli dixcraõ , lançando fuás enculcas per aquellas ferras que

tevcífc atalayas fobre a Villa ; os quaes fguardavaó muy bem
como a gente fahia fora , c a guarda que fobre íi levavaô.

E aílí avifaraõ dello aqucUes Regedores de Tanger, os quaes

noteficarom aos filhos de Çallabcnçda todo. É juntandolTe

huns com os outros dixeraõ ; O feito feja ajjl , nós partamos

daqui os mais de cavalio qite podermos ajtmtar ^ c vamos tomar

cillada acerca Dalcacer , donde mandaremos alguns que vaS cor-

rer aa Villa , os quaes tanto que forem vijioy ínojlrem que fe

vem recolhendo contra Tanger ; e elles penjarom que he Xarra»

te ^ e como ejlao cheos de vitorias , naÕ han de prefumirJenorn

que os hao todos de matar , e querelas haÔ feguir /e quer ataa

três ou quatro legoas: e nós tanto que os virmos em lugar onde

os ganhemos na metade
,
faremos que paguem o novo ^ e o velho.

Eajuntaraófe ataa dcc de cavallo aílí d.iquella ferra de Gibel-

fabibi , como de Benimagrafot , e aíG de Tanger , os quaes par*

tiraõ taes horas da cerca daquella Cidade
,
que foram amanhe-

cer acerca Dalcacer: ficando os cccc em cillada no caminho
ruivo, e os ccc fe foraó lançar acerca da Villa em huns matos

que alli havia. E feguioíTe que naquellc dia era a guarda Dal-

varo de Saa , affi pêra dcfcobrir , como pêra dar aa gente erva
,

e lenha, e fairaó com elle três de cavallo, ÍT Diogo Gonçal-

vez , criado que era do Infante Dom Henrrique cjue entaõ era

Almoxarife , e Luis Efteves que entam era Alferez do Conde
,

c AíFonfo Caldeira ; os quaes faindo per aquclle mefmo cami-

nho
,

per que vaô Dalcacer pêra Tanger
,

pouco afaftados

do lugar fobirao a hum outeiro onde fe chamava a Cafa bran-

ca pêra dcvifarem dalli a terra : donde alguns delles viraó

parecer hum de cavallo, nem ainda aquelles que o virão nom
encherem bem os olhos delle

,
porque ainda bem nom pare-

cia
, já era cuberto da fombra do mato. E cftando huns , e

os outros em duvida o que era fe homem , fe outra coufa

,

e finalmente acordarão antre fi
,

que AíFonfo Caldeira folie

Kk ii dar
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dar recado aa gente que faya com as bcftas da carrega
,
que

fe retcveíTe ataa que determinadamente foubelTe fc era gen-
te

, le o contrairo. E em dccendo AíFonfo Caldeira per o
outeiro abaixo contra o caminho, vio como Mouros feguiaó
pêra a Villa , e aíli voltou muito afinha aavifar feus compa-
nheiros, E eftando fperando por elles pcra fe ajuntarem, e

fe fairem dantre os iraigos o melhor que podeífem , os ou-

tros efteverom quedos pêra haverem acordo fe efperariam al-

11 o Conde , defendendoíTc o melhor que podcíTem , ou fe

fe lançariao no caminho da Villa: e finalmente acordarão de
fe tornarem a poer fobre todo o cabeço do outeiro. E cm ií-

to viram como eraô cercados dos Mouros de todallas partes
,

e taõ certos cuidarão aquelles infiéis que os tinhiõ
,

que os

da parte da Villa fe decerom apee pêra os filharem aas maõs.

E os noíTos quando os afli viraó dixeraô antre fi; Này já tiom

temos milhor remédio que em quanto efles Mouros ejlam apee
,

de nos lançar perante elles. E ante que feja ejles hajaÕ aca-

vallo atite nós
, Jeremos em lugar que nos vejao da Villa ; e que

nos outros queirao correr , nom poderão tao afinha
,
por ejlarem

mais alongados. E em fallando ifto fe lançarom pello monte
afundo, e deraõ na az dos Mouros, indo Álvaro de Saa , e

Luis Eftevêz juntos ; e o Almoxarife ou por fallccimento

do cavallo , ou por algum outro azo contrairo foi alli mor-

to , e nom feria certamente mingoa de fortalleza , ca aíTiz

fora já experimentado em outros feitos, como pernos em al-

gumas partes foi efcripto , efpecialmente na Cbronica dosfei-

tos de Guinee. E os outros indo afll correndo hum ante o ou-

tro
,
parecendolhe que a morte lhe foprava nas coitas , forao

os cavallos cair com elles em huma pequena barreira , os

quaes como homens bem acordados fe levantarão muy azinha

em pee , e com contcncnças d'homens ardidos íe detenderaô

muy nobremente com fuás efpadas nas maõs
;
pêro os Mou-

ros nom oufarom muito de os feguir
,

porque os nolTos afli

como fe defendiao , aífi fe hiaô retendo pêra trás contra o

rio, defcobrindo cada vez. mais a Villa, porque ataa alli os

cn-
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cobria huma volta da ferra que alli faz. E em iíto pnrcceo

lui;n Mouro fobrc o cume daquella ferra fobrc a Villa , on-

de Ic agora põem as Atallayas
,
quando o rio nom he muito

cheo ; o qual fez final que tornaíTem acabar aquelles dous
,

ca ainda ninguém nom faya da Villa. E bem he que os Mou-
ros tornarão , mas nom teverom tempo pêra acabar fua má
vontade, porque os outros eraõ já na vifta da Villa , recuan-

do cada vez mais pêra o rio ; e Álvaro de Saa foi alli feri-

do. E em ifto começou a gente de fair , e o fino de fazer re-

pique
,
poUo qual os Mouros começarem de fazer volta. Af-

fonlo Caldeira que era antre o cabeço ^ e o caminho da Vil-

la
,
quando vio que os outros nom vinhao , e vio ir os Mou-

ros pello caminho , entendeo que nom poderia haver a Vil-

la per aquella parte , confyrou de fe lançar ao mar pello ou-
tro cabo da ferra contra Tanger. E como quer que os Mou-
ros foíTcm trás elle com aíTaz efficacia, a ligeirice de leu ca-

vallo , defpois da ajuda de Deos , lhe deu a vida em aquella

hota, porque no caminho achou hum ribeiro , o qual pêra
foíTe mayor do que parecia , o cavalK-) o faltoa tao ligeira-

mente como fe fora hum p^qu^n-) piíTj, o que todollos ca-

vallos das Mouros recafarom faz;r. E na detença que aquel-

les que o feguiao fezerom em bufcar lugar azado pcra o paf-

far , ouve razão AfFonfo Caldeira de fe ir. Ifto principalmen-

te porque os Mouros haviaõjá vifta dos Chriftaos que fayao

da Villa ; na qual como eftas novas fjíTcm fabidas , Dom
Hcnrrique foi logo pofto acavallo , e outros com elle que íe

mais preftes acharom. E em fendo aquelle Senhor fobre a fo-

rnada do caminho , eraô três Mouros antre elles e a Villa
,

da parte da ferra , e hum efcudeiro que alli era criado do
Conde

,
que fe chamava Joaõ de Scrtae

,
que aodiante foi

Adail , homem valente e de bom coraçom , foy a hum da-

quelles Mouros , e em o feguindo cairom ambolos cavallos

em hum ribeiro feco , onde o cavallo de João de Sertaaê cayo
logo morto , e elle deu tamanha pancada com a cabeça no
chaô,' que fenom fora a armadura alli fezera fua fim, por cu-

ja



1^4 Chronica
;

ja rezom o Mouro houve entanto lugar de fe poer acaval-

lo ; mas aquelle bom efcudeiro aíli atordado como jazia, nom
pode fofrer que feu contrairo allí efpediíTe , alevantandoíTe

muy rijo , tomando pella ponta da marnota , e com fua fpa-

da começou de o ferir. E como quer que o Mouro aíTaz fe-

zeíTe por fua defefa , houve porem dacabar. E Joau da Ser-

taaem cavalgou no cavallo que o Mouro trazia
,
que era aíTaz

efpecial e bem arrayado , e foiíTe curar
,

que alTaz lhe era

mefter. E eftando Dom Henrrique fperando feu padre , hum
dos Mouros que feguira Affonfo Caldeira em fe tornando pê-

ra os feus , veo nacer acerca dos contrairos, onde nom te-

ve outro lugar per onde paíTaíTe fenom per meo daquclles

Chriftâos
,
porém como homem que queria acabar nobremen-

te apertou fua arma na mao , e ferio o cavallo das efporas,

€ tamanho tento tinha em fua falvaçao
,
que nunca vio huma

lança em que fe veo efpetar. E como Dom Henrrique vio
,

que feu padre era acerca , começou dabalar por diante , e

fendo acerca daquelle ribeiro a que chamaõ Alcantarinha

,

vio da parte dalém da augua como os Mouros que foraõ

acorrer fe ajuntavom com os da cillada , e huns e os outros

fe corregiaô pêra efperar os Chriftaos. E como quer que tan-

tos folTem , Dom Henrrique nom fez nenhuma detença , mas
palTou a augua todavia , e foi dar em elles com grande ardi-

deza, fendo com cUe naquella primeira chegada Ruy Paaez,

Ruy Cafco , e Fernão Matela , e Pcro Borges , Eernaô Vaz

Corte Real ,
]oíi6 de Bairros , e aíli outros pêro poucos.

Sairaô contra os imigos , e aíTi como chega rom aos Mouros,

allI começarom de derribar em elles. E como quer que tan-

tos e taes foífem e taes Capitães teveíTem , nora teverom

porém ouílo de fe mais ter , e começarom de fe desbaratar.

E o Conde chegando ao lugar donde feu filho partira , foi

alli. hum Mouro morto que acharão ante íí
,
que já nom ía-

bia onde guareceífe : e já quando chegou onde Dom Hen-

rrique ÍVava , os Mouros começavaô de volver as coitas , c

foraó aUi hum pedaço feguindoos j atta que os Mouros acha-

rom
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rom dous caminhos , hum que vay pcra huma mizquita que

alli entom ílava , c dcsí pêra grandes povoraçoês dos Mou-
ros

,
que fa6 daquella parte, alTí como Bcnavolencc, e Be-

namcnir , e outras Comarcas
;
pcllo qual caminho leguio Dom

Hcnrriquc , e com elle ataa xx de cavallo : c pollo outro

que vay direitamente pêra Tanger feguiraô outros Mouros ,

e o Conde após elles
,
porem a mayor parte dos Mouros fe

defviaraõ pêra a ferra , onde fe embranharora per aquellcs ma-
tos. E cada huas em fua parte nom faziaõ fenom matar em
elles , e quafi ambos aqucUes Senhores feguiraô o encalço

daquelles Mouros efpaço de duas legoas , onde foraõ con-

tados paíTantc de corenta mortos. Fernaô Lopes , Contador

DelRey , foi em aqucUe dia chegado ao derradeiro perigo
,

onde acabara fe lhe Pêro Borges nom acorrera , o qual ma-

tando dous Mouros o livrou da morte. Outros muytos Mou-
ros foraó feridos e mortos, e per elTas branhas, e filharem

três vivos , e xxvij ginetes com algumas egoas , e huma Aze-

mala. Dos Chrillãos naõ houve hi feridos fenom levemente

afora Joaô da Sertaae , e Álvaro de Saa que já eraõ na Vil-

la ,• e o Almoxarife que foi morto. Huma coufa de notar

aconteceo per aquelle caminho
,
per onde Dom Hcnrriquc íe-

guira em fe tornando já todos pêra Alcácer , e efto he que

hum Luis de Soufa vio jazer em huma mouta de adaaroeiras

dous Mouros , os quaes fe alli eícondcrom penfando de gua-

rccer defpois que os noíTos paíTalTem , e hum delles era ne-

gro pêro homem de vallor , fegundò parecia em fcus corre-

gimcntos ; e quando aquelle Fidalgo vio eílar , entendeo em
elle , requerendo que fe deíTe á prifaô

,
pedindolhe huma

touca que tinha , a que elles antre fi chamaó fota j e o Mou-
ro tendeo a ponta delia , dizendolhe per feu Aravigo que

a tomaíTe. E em Luis de Soufa querendo tomar o que lhe o

Mouro appreíentava , tendeo a outra maó , e arebatouho pel-

lo colo do braço , e deu com elle em terra , e com huma
gomia que tinha efcondida na manga da marlota começou de

o ferir , e aos brados que o outro dava acodiram Dom Die-



i66 C H R o N I C A
,

go de Caftellobranco , c Fernão Matcla , e outro efcudeiro

que fe chamava Vafco Nayo ; e o Mouro nom perdia porém
coraçom , ante fe defendia com grande força. E como quer

que elle aíTi efteveíTe foo , ca o outro Mouro era já morto
,

com aquella foo arma na maô , tençom foi de todos que fe

defendera de dous por ardidos que foraô , e ainda eftando

afli houve huma lança aa maõ , com a qual deu huma gran-

de lançada aaquelle Fernam Matella ; c a fim acabou nobremen-

te, e como homem em que havia fortallcza, e nobreza de

coração. E fe o outro que ftava com elle que primeiro mor-

reo , tevera a fortaleza daquefte , certamente nom poderão

as fuás almas partir fcm companhia doutras almas Chriftas

a ver as coufas do outro mundo. E aíTi fe tornarom os noíTos

muy alegres de tamanha viétoria tanto mais
,
quanto lhes nem-

brava os efcarninhos que os outros que fe ante partirão pê-

ra o Regno delles faziaô. , .^ ;,^,

V CAPITULO CXIV.

Como o Conde foi a Valâanjara , e como Dom Henrri-
"

"'

que foi diante.

''' '' ' í •

FOy eíle desbarato daquellcs Marys muy fentido de to-

dollos Mouros , efpecialmente daquelles de Tanger,
nom fomente pella perda de muitos e nobres que alli mor-

rerão , mas ainda polia dcshonrra que todos reccberom. Aa
Deos , diziaõ aqucllcs velhos , e ataa quando ha de durar a

tua ira fohre nós
, fohre tantas perdas e danos ,

quantas nós
,

e noffos padres
,
parentes , amigos , temos recebido^' ! Certamen-

te já os nojfos olhos nao tem aitguoa que lançar tantas vezes
,

chorarão jd nojfas perdas , roubos , e mortes , e captiveiros ; e

tanto he jd nojfo mal , e danno que os imigos mefmos haõ pieda-

de de noos
,
porque nom fomente o Regno de Portugal , tnas os

de Cajlella he tanto de nojfos filhos , irmãos , e parentes. Ef-

ras.
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tas , e outras lamentações faziaõ os Mouros chorando fua per-'

da. E por quanto o Conde nom achava modo como entraíTc

aa terra daquellcs
,
porque era toda guardada , confyrou que

feria bem fobrefcr aíli hum tempo , ataa que foubcíTc que
aquelles tinhaõ alguma fcgurança

,
pcra haverem rezom de

mandarem fcus gados fora com menos cautela do que ante

faziaõ. E desí como viífem que o Conde já nom entrava
,

pre-

fumeriao que era com mingua de gente , ou com outra algu-

ma neceílidade. E porem efteve aíFi o que lhe ficava por paf-

íar daquelle mes de Julho , e todo Agofto , e Septembro
,

e parte Doutubro : e entom falou com Mafomede em fegre-

do ; Compre^ dixe elle
,

que biifques algum lugar onde vamos
fazer alguma coufa , ante que o Inverno mais entre ; toma def"

te feito bom cuidado como ataa qui fizcjle , e já fabes como teu

ferviço ha de fer pagado. Mafomede era homem prefeito , e
de grande avifamcnto , e nom lhe fallecia boa vontade pêra
fcrvir o Conde , ca naturalmente o amava muito , e eu o vi

muitas vezes chorar defpois de feu fallecimento. E como
ellc era Mouro , fabia bem os modos que antrc elles havia

;

e como fe acertava de áquella Villa virem alguns fallar em
feus refgates , fallava com elles , e ou per geito , ou per

promeíTas tirava o que queria faber de fuás vontades. Ouve
de faber o modo que os Mouros de ValDanjara tinhaõ em
feu viver, e per que maneira lançavaõ o gado fora, e a que
horas ; e por fe certeficar dello chamou o Adail , e dixclhe

que foíTem ver aquella terra , fe ftava no modo que lhe aquel-

les Mouros diziaõ. E fendo hum dia em huma mata pêra de
noite efpiar a terra, acertoufe que alguns Mouros da Comi r-

ca fe ajuntarom pêra ir aa caça, pêra huma vodaque faziam

antre íl. E porque o lugar principal onde elles haviaõ de ca-

çar era aquella mata , onde Mafomede e os outros jaziaõ , o
que o Mouro muy bem fabia ; e quando os vio alH endcren-
çadoi pêra a mata , dixe ao Adail ; Amigo , oje he a minha

fim , e tú feras captivo ^ ca a mim nom dariao efles Mouro a
vida por quanto ouro ha no rmmda. NaS queira Deoí tal , di.

Tom. III. LI xe
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xc o Adail , ca fe tu ouveres de morrer , eu mm ficarei vho ,

ca pois me tu efcolhejle pêra fer teu companheiro em efta via-

gem , ajjl o ferei na m^rte como na vida , e o que fir de ti fe-

ja de mim. E porque os Mouros vinhaò ainda longe , come-
çou Mafomede de penfar como homem de grande coração Te

acharia algum caminho pcra fua falvaç.^ô , ca hi nom havia

já per onde faiíTem que nom foflem viítos ; e que ílcvcíTcm
,

os cacs haviam de revolver toda a mata , e como começníTcm

de latir, logo os Mouros haviaó dacudir
,
penfando que acha-

vaó alguma veaçao. E eftando Mafomede ncfte penlamcnto,

apprcfentoulhe o Spirito Santo
,

querendoíTe ncmbrar dos

feus fieis, e do ferviço que lhes havia ainda de fazer, hum
penfamento com que fairaó de tamanho perigo ; e cito he

que Mafomede vio citar huma filha de Colmeas ante fi , an-

tre as quaes efcoiheo dous cortiços vazios, e dixe ao Adail,

Tomai hum defes cortiços , e eu tomarei o outro , e abafemos

muy bem as cabeças e os rojlros , e vamonos per ejla ferra aci-

tfia , e ejles Mouros cuidarão que imos mudar ejlas colmeas , e

por caufa das abelhas himos ajfi abafados. Como de feito fe-

zerom
,
pafando per meo dos outros Mouros , fem fer fentido

per elles nenhuma coufa do engano que lhe faziaó. E os nof-

íbs foraõ afli ataa que acharão huma branha , em que fe def-

carrcgarao afll dos cortiços , como do grande temor que le-

vavaò. E como quef que os corações daquelles nom podcflem

por aquella hora eítar em grande afofiego , nom efquecco a

Mafomede de olhar logo o lugar pêra a cillada ; e como vi-

rão horas
,

paflaraô feu caminho , onde lhe aconteceo outro

cafo quafi igual do primeiro , ca fendo cllcs aos vallos Da-

nexamez em afomando per huma lomba fendo já de noite

,

virão ante fi xvij Almogavares Mouros , e vendo Mafomede

como já hi nom havia outra coufa fenao morrer , ou captl-

var, porque a noite era clara, como quer que foíTe fem lua

embraçou feu bedem , e deu rijo pcllos outros chaman-

do por Sanftiago , e desí o Adail que o feguia ; e os Al-

mogavares quando ouvirão aquella voz, e dita com tal atre-

. vi~
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viilicnto
,
penfando que vinhaô outros mais Chriftãos detrás

^

pello qual começarão de fogir cada huns pêra lua parte , e

os nolTos houveraõ lugar de fe haver na Villa com lua fc-

gurança. As quaes novas ouvidas pello Conde , deu a Deos
muitas graças

,
porque lhe prazia de dar aíE as coufas de feus

eontrairos
,

per maó dMiomem que nom era de fua Sandia

Ley. E porém mandou logo que fc fezeíTcm preítcs pcra a

fegunda feira, que eraó xxj dias Doftubro. E como foy noi-

te mandou partir a gente de pee com certos de cavallo pêra

fua guarda , dizendo
,

que o foílcm efperar acerca dos vai-

los Danexamcz. E tanto que foi mea noite partirom com a

outra gente de cavallo ; os quaes tanto que fora6 com os

outros, fcguiraõ feu caminho de guifa, que ante manha le

lançarom cm cillada em hum foveral aalem Danexamex : don-

de mandou pocr fuás Atalayas fobre íl , alH de huma parte

como da outra , eftando aífi ataa que o Sol era acerca da li-

nha equinocial em tanto
,

que já nom fperava que o gado

faiíTe a paccr. Senhor , dixe Mafomede , nom curer ca affi mo
dixe hum Mouro que ejle gado nmifaya fenao muito tarde

^
pot

azo do temor que tem de vós , e doí vojfos. E nom tardou mui-

to defpois que Mafomede dixera eftas pallavras ,
quando hum

de cavallo começou de defcobrir andando humas lombas , e

desí tomoufe pêra donde partira com animo afoflegado, fa-

7,endo final a todoUos da terra que defencurralaíTcm feu ga-,

do , e fàiíTem feguramente cada hum a fazer feu proveito.

Hora , dixe o Conde contra Dom Henrrique feu filho , apar-

tay alguns dejfes Fidalgos que virdes melhor encavalgados , e

chamay Ajfonfo Caldeira , e Joaõ da Sertaae , e Gonçallo Ajfon-

fo , e João da Mata meus efcudeiros , de gnifa que fejaes' per

todos XX , e hi correr ejle campo ; e eu com eftes trinta que fi"

cani iremos com a gente de pee detrás vos. E prouve afll a Deos
que nunca foram viftos nem íentidos , ataa qiíe derom em
huma Aldeã , e defpois em outras , donde tirarão eíTas almas

que acharam. E Dom Henrrique com os outros nom faziao

em tanto fenom rodear o gado que era muito e bom , aííl

LI ii gran-
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grande como pequeno, e bem quifcraÔ os Mouros defender

íuas cafas , e fazendas , c nom lhe abaftou o poder pêra el-

lo , e morrerão dclles féis, e outros forao feridos. È quan-

do viraó que fua defenfaõ nom podia abaftar , acolheraófe

indo per antre a efpeíTura das arvores , ataa que fe houveraõ

nas matas ebranhas, que fom aíTaz grandes per todas aquel-

las ferras. E em quanto os primeiros empachavaõ os noflbs

com fua pelleja , aviaÓ os moços e molhercs tempo de fe

falvar. Tirarão porém nove almas ; e desí juntaromfe todos

no campo , e fcgundo entender quaíi de todos , teria Dom
Henrrique mil e duzentas cabeças de gado apanhado , com
o qual começarom dabalar. E os Mouros aífi daquella terra

como de Guadalez , e da ferra de Mejaquice e doutras par-

tes , começarom de crecer cada vez mais , os quaes ihaõ aíE

atravees dos Chriftaos pellas meãs ladeiras ; e os noíTos vie-

raõ aíll com fua cavalgada ordenada ataa portela Danexames.

E porque o Conde vio que os Mouros eraõ já tanto avante

como elles, penfou que quereriaô pellejar ; e porém mandou
andar a cavalgada com a gente de pec , e com alguns de ca-

vallo pêra fua guarda, tomando os efpingardciros , e alguns

poucos befteiros configo. E os Mouros fe ajuntarom ao pee

de hum cabeço fragofo , c de muito mato, e efteverom allí

quedos através dos Ghriftãos. E quando o Conde vio que

nom queriam pellejar com clle , nem decer donde ftavaõ , foi

aílí feu paíTo e paíTo contra elles ataa que foi acerca
,

que

mandou aos efpingardciros que lhe tiraíTem , ca nom crao

em lugar em que lhe os noíTjs de cavallo podeíTem fazer che-

gada. E tanto que as efpingardas começarom de tirar, cayo

logo hum morto, cujo fpanto fez aos outros fogir per aqucl-

la fraga. E dalli voltou o Conde fobre a cavalgada
,
que fla-

va retheuda por azo do caminho dos vallos que era eftreito

;

e tanto que foraõ de todo fora daquella eftreitura
,

porque

já era de noite , e o gado fe vinha perdendo per aquellcs

matos , mandou o Conde que fícaífe alli , e clle com os de

cavallo foraô aa Villa por dar mantimento , c folga a feus

ca-
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cavallos. E como foy mca noite tornarão a cavalgar , e tor-

narão a ajuntar aquellc gado que andava já efpalhado pcllos

matos , e muito dcllc fc tornou pêra donde partira ; em pê-

ro ainda levarom aa Villa ccl cabeças de gado grande , c dc

de gado meudo , e xj afnos, com que derom grande tempo
repaiio a fua governança*

CAPITULO CXV.

Como o Conde foi a huma Aldeã de terra de Luzma-^

ra a que chamavao Nazere , e do que lhe aveo em

fua ida.

COnhcccndo o Conde Dom Duarte quanto lhe aquclíd

Mouro era proveitofo e neceíTario , fiuialhe muita hon-
rra e mercê. E o Mouro como ante vivia pobre , e avia gran-

de afeição aos Chriílaos , acrecentavafelhe cada vez mais a

boa vontade pêra fervir , e fobre todo a graça de Deos que

lhe mandava que o fezeíTe, ca fe ella foi poderofa de fazer

abrir a boca da Afna de Balaó pcra fallar, muito mais o fe-

ria pêra mudar o coração de hum homem
,
pêra lhe fazer que

o fcrviíTe. E porém a poucos dias o Conde apartou aquelle

Mouro e lhe diíTe , Mafomede
.f

vees os dias que fazem tam
enxutos e tao hoos

^
que vejas prazer ^ vay cuidando alguma cou-

fa em que pojfamos travaf
, fe quer peva trazer algum gado

peta termos em depojtto pêra o tempo da neceffidade. Senhor , di-

xe o Mouro , leixayme com ejfe cuidado. E começando de pen-

far no cafo , ocorreolhe á memoria huma boa Aldeã que era

em terra de Luzmara
,

que fe chamava Nazaré. E porque

nom fabia fe era povoada , nem er o oufava preguntar por

nom avifar aos Mouros , vindo hi hum dia hum Mouro de
Tanger que fe chamava Barraque

,
que aodiante foy Alfaque-

que naquella Cidade
,

perguntoulhe Mafomede por hum
Mouro daquella Aldeã

,
que fc fabia fe o achariaô hi j no-

mean-
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meandoo per feu nome porque elle o conhecia bem. Muito
tempo ha , rcfpondeo Barraque

,
que ejfe Mouro nom foi a Tan-

ger
,
pêro bem fei que he no lugar , ca hi vejo aas vezes feus

filhos. Parece , dixe Mafomcde em fua vontade
,
que povoado

eftaa o lugar. E porque fe/eíTem feito com muito mayor cau-

tela , dixe ao Conde; Senhor., porque avees muitas vezes de

entrar per ejla terra
,
feria niuy bem que houveffeis hum Mou-

ro que eflâ em Cepta
,
que he natural dejla Comarca , e pare'

ce que o levavao a Tanger pêra o reÇgatar , e que Jlando [obre

o porto fugio do navio ; e porque o Alcaide maniou que o tor-

najfem outra vez ao navio , tem dello grande defpeito , ca diz

que bem poderá o Alcaide fatisfazer aos Chriftãos , e fazer bem
a elle , mandandAhe pagar aquelle preço porque fora rejgata-

do
,
que elle tinha bem prefles , e que quando preJJes nom teve-

ra
,

que hi fiava a cadea em que o poderá ter ataa que paga-

ra \ mas que tornalo afft a poder daquclles de cuja mao fogira

fera tomarem dello vingança
,
que tem dello grande defpeito e

fentido , e que queria achar azo como fezejfe mal áquella ter-

ra. O Conde deu logo outro Mouro por aquelle , ao qual

Mafamcde perguntou fc faberia ir a'quella Aldeã , o qual di-

xe que bem fabia o lugar , mas que nom faberia partir da
Villa pêra lá; fomente dixe, que a terra era rafa, c que fe

folTem fem ferem viftos
,
que tomariaõ gente e gado que no

lugar houvcíTe
,

que nom ficaria nenhum, E em huma fefta

feira que eraô xx dias de Novembro partio o Conde com
elTa gente de cavallo e de pee

,
que no lugar havia. E por-

que Mafomede fora avifado per hum Mouro Danjara como
as guardas llavaõ em Agoa de Lião , rodearom o caminho

per huma ponta da ferra alTiiz fragofa , onde conveo aos de ca-

vallo hum ped:iço ir apee per hum caminho que vem de Tu-
tuao pêra Tanger; e fendo já todos no outro caminho fegu-

ros do fentimento das guardas , fez o Conde pergunta a Ma-
famede quanto haveria dalli ao lugar onde haviaô dir , o

qual dixe que huma grande legoa e mea. Pois , dixe o Con-
de, iflo he muy cedo ^ demos folga a nojfas heftas , e a noos

^

e par-
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e partiremos a horas qtie vamos Id fobre a manha. E dcfpoÍ3

que o dia nom era muy longe , mandou que todos cavalgaf-

fem, ca fegundo feu julgar pello norte feriao ainda três ho-

ras por andar da noite
,
pêro como a gente havia dandar em

fio , cntcndco que nom havia menos mifter pcra aquella le-

goa emea: porém naó foi aíli
,
porque ou pcllo caminho fer

mais perto , do que Mafomede cuidava , ou por ler mais ce-

do que ao Conde parecia chegarão ainda de noite. E tendo

andada huma legoa , conheceo o Mouro que o Conde hou-

vera de Cepta a trã , e dixe que dalli avante faberia elle

guiar a gente. E bem quifcra Maíomede que fora diante
,

mas o Mouro fe efcufou , dizendo » Que levava as mãos ata-

» das
;
que fe foíTe primeiro

,
que quaefquer Mouros que fe

» quifcífem poer em defenfa
,
que o poderiaõ matar fem fe el-

» le poder defender. » E porém foi Mafomede diante , e o
Mouro trás elle. E por chegar ao lugjir mais cedo do que
conviera

,
perderom a mayor parte das almas ; ca como era

efcuro, e elles nacerom na terra, per antre os pees dos ca-

vallos furavaô , e fe efcondiaõ nos barrancos e nos ribeiros ,

e pellos palmitaes que alli ha muy grandes. E o Conde
mandou a Dom Henrrique feu filho com quorenta de cavai-

lo correr outras Aldeãs, que fe faziaõ através do caminho,
pcra ver fe acharia ainda algumas almas , ou algum gado

;

mas já todo era guardado, e as Aldeãs vazias, ca como fua

fazenda he pouca , e ellcs eftavao já fofpcitofos daquelle

danno , ainda bem nom ouvirão o primeiro grito
, já crao

todos fora dos lugares , levando eíle gado que tinhaô an-

te fi. Mandou Dom Henrrique porem poer fogo ás Aldeãs,

que nom ficou cafa que o fogo naõ gaftaíFe ; e entaõ fe tor^

nou a ajuntar com feu padre , e ajuntarom xxxij almas
, e

ccxxx vacas , e dc cabeças de gado meudo , e xv afnos , e

cinco egoas. Parecete y dixe o Conde a Alafomede
,

que fe-

ria ejle bom caminho per onde viemos
,
pêra tornarmos per elle ?

Senhor^ dixe o Mouro, o caminho ajfaz he de bom\ pêro pê-

ra vos efpantardes toda ejla terra de Luzmara , hivos daqui a

Ta»'
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Tanger o velho , e dalli voltares pello caminho que vay pêra

Alcácer. E a gente de toda ejla terra hajfe dajiintar , e pelleja-

res com elles ^ e fe lhe derdes hum h.m efealdao ^ ficarão teme-

rofos , e nunca vos mais otifaraõ defperar. O Conde vio que
era bom confclho , e entom mandou endercnçar a cavalgada

com a gente de pee
,
que feriaõ atte cento e oitenta , com

os quaes mandou alguns de cavallo , e elle ficou na traíei-

ra. E em iíto a gente da terra nom fazia fcnom ajuntarfe,

de guifa que quando já chcgarom aa lomba Ualmenar
,

eraó já juntos bem cento de cavallo afora a gente de pee
que era muita , huns que feguiaô a trafeira do Conde , e

outros que hiaó através per humas ladeiras , com moílrança

de quererem ter o caminho aa cavalgada , e pcllcjar com
aquelles que lha defendefíem ; e o Conde conhecendo bem
fua tençom , hia aguardando lugar em tempo pêra voltar fo-

bre aquelles de cavallo , ca bem conhecia que tanto que

aquelles foflem desbaratados
,

que os de pee nom haviaô

defperar ; e porque ainda alguns daquelles Fidalgos fe lei-

xavaõ ficar, fentindo aquelle nobre Capitão quanta deforde-

nança fe lhe daquello podia feguir, matou o cavallo a Fer-

não Va/. Cortereal
,

que era hum daquelles que queriaô fi-

car trafeiros. E nom foi o temor nos outros taõ grande
,

que logo acerca fe nom leixaíTem ficar outra vez ; os quaes

tanto que viraó os Mouros acerca de fi, voltarão a elles, e

fendo huns e os outros cnvorilhados em efcaramuça, focor-

reo alli Dom Henrrique, e foraõ os Mouros desbaratados,

e hum delles prefo , e os outros fogiraõ pêra os trafeiros,

os quaes e peró tantos foíTcm , nom oufarom mais de fe-

guir adiante , fomente alguns de pee que feguiaô per as

faldras daquellas ferras, afaftados dos noílos , mais por ver

fe ficava per eífes matos algum gado daquelle
,
que podcífem

tomar
, per que podeíTe minguar alguma parte de fua per-

da. E ante que o Conde parriíTe pêra eíla cavalgada , che-

gou aaquella Villa hum cavalleiro natural de Caílella que

fe chamava Pêro Dalarcaõ , o qual era criado de Rodrigo
::;i' Mau-
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ALinrrique , Conde de Paredes ; e era eíte cavallciro ho-
mem mancebo, e muy defpoíto pêra todollos autos cavalei-

rofos , c aíli chegou allí com fcte cavallos efpcciacs , e com
outros nobres corregimentos.

CAPITULO CXVI.

Como o Conde foi correr Vai Danjara onde fe chama o

outeiro do Barbeiro , e doutras coufas que fe fegui-

rao no Regno.

COm todo o danno que os Mouros receberom defpois
da morte e prifaõ da gente de pee Dalmizcar , nom po-

dia o Conde fcr contente
,

porque nom eraõ aquelles mef-
mos que aquellc danno fezerom , e nunca fe delle partia cui-

dado de os aver ou dannificar fe podefle ; c fempre enco-
mendava aaquellcs efcuitas

,
que lhe efpialTem a terra

,
por

ver fe poderia achar maneira , como llie podeíle tomar os

corpos e as fazendas. E porque a terra era afpera pêra os

de cavallo , houve tanto daperfiar em feus mandados
,
qua

houve de faber como nom tinha outra maneira pêra os fi-

lhar , fomente efperalos no campo , onde elles muitas vezes

hiaõ trabalhar. E hum dia á noite mandou a gente dormir
ao caminho , c elle com a gente de cavallo partirão ante

manhã , e foiíTe lançar em cillada onde chamaó a Jarda
,

e jouve até o meo dia que os Mouros começarom de decer

a feus trabalhos. E alli mandou o Conde aa gente de pee
que foíTe rodear o gado. E porque entendeo que os Mou-
ros le embaraçariaõ com aquelles querendo defender o feu

,

avifouhos que fe teveflcm com elles
,
pêra elle ter melhor azo

pêra os prender , ou matar todos ; mas nom fe feguio alG

como o Conde quifera , ca os Mouros aífi como viraõ os con-

trairos , aíli lançarom logo o gado perá ferra , e elles mcf-

mos entenderom mais em bufcar fuás guaridas
,
que em pro-

- Tom. III. Mm var
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var a força dos contrairos, foomentes quatro Mouros em cu-

ja forte cayo todo aquelle danno , c aíli ciiicoenta vacas , e

bois. Outro fi neftes dias foi tresladado o corpo daqiicllc

grande , e magnânimo Princepc o Infante Dom Henrriquc d^

Igreja de Lagos ao Mofteiro da Viftoria , onde craô as fc-

pulturas de feu padre, e madre, e irmãos. Foi por aquella

oífada o Infante Dom Fernando , a que aquelle Princepe ha-

via recebido por filho , acompanhado de muitos e grandes Se-

nhores e Fidalgos e outra gente , cfpecialmente cavalleiros

da Ordem de Chriftus
,

porque a'quelle tempo nom havia

hi algum a que o Princepe finado nom tevefie aproveitado

com criaçom ou mercê, e os mais delles todo junto : pcro

por muita que a companha foífe , nom foi tanta como deve-

ra , fcgundo as muitas e grandes mercês c bemfeitorias que

a quafi infinda gente tinha feitas. E certamente que rece-

beo o Infante Dom Fernando grande louvor da maneira que

teve em acompanhar aquelle feu tio e padre
,
porque fegun-

do dixeraõ aquelles que o viraõ
,

que lhe guardou em ello

toda a cirimonia de padre carnal. ElRey com toda a gen-

te de valor de feus Regnos foraô ao mofteiro , ao tempo
que o vierom receber ao caminho , e cfteverom a fuás ob-

zequias , nas quaes foraõ mais vozes de choro que de can-

to , ca era aquelle Princepe muy amado quafi de todollos

do Regno , aproveitando a quantos podia , e nom empecen-

do a ninguém. E nefte mefmo anno quafi na fim morreo o

Duque de Bragança , e focedeo as terras e Senhorios o Mar-

ques de Villa Viçofa feu filho, (a)

(/z) Seguem-fe no Manufcrito algumas poucas palavras , ane eftaó can-

çellãdas.

'"

,
" ' '. r. "

'

' CA-
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CAPITULO CXVII.

Como o Conde foi correr Bogalmaze
, que he nas cima-

lhas da Agiioa de Lião.

Ainda o Conde bem nom acabava de repartir aquella

pequena prela
,
quando logo fez chamar Lourenço Pi-

rez o Adail ; e lhe dixe que chamaíTe Gonçalete, e Joaó de
Pclle , e que foíTem a Aldeã de Bogalmaze

,
que he nas ci-

malhas da Augua de Liaó , e que viíTe fe fe poderia tirar o

gado do lugar. O qual alem daquclles levou configo huma
quadrilha, e efpiou muy bem a Aldca , tentando fefe pode-

ria fazer o que o Conde queria ; e achou o feito aíli enca-

minhado
,
que viraõ que nom podiam per íi acabar. Senhor

^

dixe Lourenço Pirez ao Conde , o feito Jld ajjl encaminhado
,

que nós nem outros tantos naÕ poderemos daquella Aldeã tirar

gado nem outra coufa fem ajuda de gente de cavallo , ca pojto

que os Mouros daquella Aldeã nom fejao muitos , a vizinhança

he grande ; e já vedes Mouros como Je ajuntaÓ afmha , nós Je^

riamos em perigo fem fazermos proveito. E porém o Conde
cavalgou logo com a gente de cavallo e foi aaquella Aldeã

,

donde tirarom féis almas , e Ixxv vacas , e algum gado meu-
do fem haverem contradição alguma. E em efte tempo fe fe-

guio que ftando efte Rey cm Torres novas defta era , che-

gou o Conde de Villa Real , e lhe offereceo huma copa

de prata com grande cerimonia , dizendo que era feita do
preço do primeiro tributo que lhe os Mouros pagarão, def-

pois que fe fe/erom fcus vaíTallos. E porque a noos perten-

ce levar nolTa hiftoria ordenada como convém , tecendo as

coufas fegundo os começos que houveraõ , dizemos aífi, que
nefte tempo erao na Corte dous mancebos Fidalgos

, que
EIRcy criara de moços , hum havia nome foao Falcão , c

outro Diogo de Bairros, os quaes hum dia falarão aaquelle

Mm ii Prin-

V
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Piincepe , dizendo » Como cUes erad naquelhi id:\de que

)i lua Senhoria bein via, e que dclej.ivaô fazer algumas coii-

» fas per luas maós , tacs que conviefle aa nobreza do fangue

» que traziaô : e que ouvindo como EJRey de Fe?; andava

» em guerra com alguns feus naturaes , e que mandara aprc-

» goar foldo pêra quaefquer Chriftaos que o na dir i guerra

» quileíTem ir lervir, por quanto Tua Senhoria aaqueiie rcm-

yt po nom tinha neceílídade de feu ferviço
,

que lhe pediaõ

)» licença pêra ello. » E paíTados alguns contratos que lhe

ElRey fobre ello moveo , houvclhc de entregar a dita li-

cença ; os quaes Icixemos eftar corregendo , e nos varnos buf-

car outros teitos que recontemos em tanto , ataa que venha

tempo e lugar , em que hajamos de dizer o que pario efte

movimento
,

porque affi como os meftres da pedraria Ibbre

huma pequena bafa fundão huma grande e alta colunina, allí

nos entendemos fobre efte pequeno começo fundar o movi-

mento de hum grande feito. . b.i
'< "

,

CAPITULO CXVIÍI.

De como o Conde foi bufcar hum Chrljlao que fugírW

de Tanger ^ e do que lhe aconteceo no caminho , e

como lhe fogiraÕ duas Alouras , e do que fe

Jeguío em as indo bufcar.

AConteceo naquelles dias que antre os captivos Chrif-

tãos
,
que erao em Tanger , aíFi era hum Joaõ da Cof-

ta , o qual defejando aqucUo que todos natunlmente defc-

jaõ, IT. liberdade , fallou com outro Chriftaó acerca de lua

fugida ; e quis affi Deos que houveraõ lugar pêra poer cm
obra feu penfamento , e fabendo que os haviaó de vir buf-

car , apartaraõ-fe hum do outro per eífes matos efpcrando

cada hum a aventura que lhe Deos quifefle dar
,
porque em

indo ambos juntos, fariao grande trilha , e poderiaô mais li-

gei-
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geiramcntc fcr achados : e parece que o companheiro de João

da Cofta houve melhor aviamento pêra feu cam.inho , c che-

gou a Alcácer primeiro trcs dias que o outro. As quaes no-

vas fabidas pello Conde , cavalgou o mais ápreíTa que pode

com alguma gente de cavallo e de pee , e foi pello caminho

direito de Tanger, porque João da Coita podcíTc haver vif-

ta da gente de fua ley, c vielTe pêra ella. E feguioíTe que

acima da Augoa de Lião, os que hiaõ diante viraõ quatro

ou cinco Mouros, os quaes havendo vifta dos nolTos , foran-

fe meter em huma mata , onde os o Conde mandou cercar.

E como quer que aí!Ci7. foflcm bufcados , nom poderom po-

rém fer achados mais que dous. E, logo acerca viraõ outros

que fe metiaõ em outra mata , c per lemelhantc tomarão ou-

tros dous. E querendo o Conde tornar per outro caminho

por ver fc per ventura aquelle Joaõ da Cofta viria per elle

,

mandou apartar dez de cavallo , aos quaes mandou que tor-

naíTem per aquelle mefmo caminho per onde elle fora , e

que IcvaíTem hum cavallo do Adayl que ficara canfado em
Agua de Liaô ; e quis aíE a ventura que aquelles eraõ os

mais fracos da companhia , aíll dos corações como das beftas.

E porque a terra era )á apilidada , andavaõ alguns Mouros

de cavallo e de pee per eíTas lombas , tendo fuás atai lyas

com os Chriftãos ; e quando viram que aquelles alll eraõ apar-

tados da companhia principal , enderençaraô a elles , os quaesf

em aquelle dia padecerom ou per morte, ou captiveiro , fe

o C )nde nom parecera a vifta dclles : porém polia trigançá

que os noíTos poferaô em fe fair daquelie valle , nom os

pode aturar hum foo homem de pee que configo levavaõ , é

mandaraõlhe que fe efcondeíTe em hum mato pêra defpois

tornarem por elle
,
por nom fer azo de fe com elle deterem

,

e per ventura fe perderem; mas os Mouros vi laó bem como
fe aquelle homem efcondcra. E quando virão que nom po-

diaó haver nenhuma vitoria dos outros , voltarão fobré

aquelle , e como fabiao bem o lugar , em breve toparoiu

com cUe, e o levarão captivo. E logo na fim defte mes eni

ha-
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huma noite amanheccnte aa vefpera do Natal , duas Mouras
daquelle Senhor andando de cala pêra o forno , ca por caufa

da feefta tinhaô que fazer na fazenda da caía , houveraó azo

pêra fogir per cima do muro da Villa : e ainda nom era

manhã foy fabido como eraó fogidas
,

pello qual o Conde
mandou a xv almogaveres que atalhaíTcm a terra , e lhe ou-

veíTem os caminhos
,

pêra os de cavallo irem no outro dia

a bufcar eíTas matas que houveffe darredor do lugar. Os
quaes partidos logo acerca da Villa toparão com hum Almo-
cadem de Tanger que fe chamava Atoar, que tinha guarda

da terra , c tanto era deftro naquelle oíficio
,

que tinhaô os

outros Mouros que era per virtude , e por ello lhe chama-

va© Sanfto : o qual trazia configo mais de quorenta Mouros
daquelle mefter , dos quaes leixava dous na chapa da Cafa

branca. E Atoar tanto que fentio os noíTos , começou de fu-

gir ; tomaraôlhe porém aquelles dous que elle alli leixava

por atallayas, dos quaes hum foy taõ ferido que logo como
foi na Villa morreo. E porque eílo era acerca do lugar ,

houvcraõ as vellas do muro rezom de os fentir ; e porém
avifarom logo ao Conde

,
que trigofamente mandou fellar

,

e per femeihante fezeraô aquelles que o haviao dacompa-

nhar, fendo ainda alguma parte da noite por andar. E quan-

do chegou onde os noflbs ftavao , fez prcgunta aos Mouros
por fua fazenda , os quaes lhe dixeraõ como eraô da qua-

drilha Datoar, e que os outros fugirão
,

quando ouvirão o

rumor que os noíTos com elles faziaô. E o Conde penfando

que aquelle Adail com fua quadrilha iria contra fua Cidade
,

foilTe lançar á mizquita que eftá a Agoa de Liaó , mandan-

do aos feus Almogavares a tomar a ferra ; e elle lançouíle

áquem daquella mizquita cm hum caminho que vai pêra Ça-

fa, e pêra Anjara
,

poendo fuás Atallayas pêra lhe dar re-

cado daquelles Mouros
,
parecendolhe per rezaô que per al-

li haviaõ dacodir , e que os feus Almogavares que elie iei-

xara poftos na forra em fua vifta , viriao após elles. E fen-

do já Sol quente , acertoulTe de virem oito Mouros per

aqueU
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aqiicllc vallc caminho de Tanger, mas nom aquclles daqucl-

la companhia que o Conde fperava. E porém mandou logo

a Dom Hcnrrique
,
que lhe atalhalFe com alguns de cavallo

per detrás de huma comiada , e que lhe tomaQe a trafeira
,

e que elle com a outra gente lhe tomaria a dianteira. E aíii

Icvavaò aquelles Mouros as vontades fcguras de leu aqueci-

mento
,

que nunca houverao fcntido de huns nem dos ou-

tros , íenom quando fe acharom antre elles , de guifa que
nom houve nenhum trabalho nem perigo em os tomar, E
perguntados que gente erao , dixeraô que eraõ amigos de
Toar, e que vinhaõ pêra o ajudar aaquelle officio em que an-

dava. E como quer que fe ainda o Conde tornalTe á cillada

,

e jouveíTe em ella ataa meodia , os Mouros nunca vierom

,

e a caufa porque , fegundo fe defpois foube , foi por quan-
to três de cavallo dos noífos que partirão trafeiros foraõ

pello caminho Danexamez , entendendo que o Conde leva-

va aquella via , os quaes toparam com os ditos Mouros ; e

vendo aquelles Almogavares como a gente aíli andava , en-

tenderão que mais gente era fora da Villa em fua bufca ,

pello qual fczerom a volta pêra trás , tomando outras ve-

redas que fabiaõ mui bem per aquella ferra
,

per onde fe

Icguraraõ do perigo que lhe ílava aparelhado. E aífi haja-

mos por acabados os feitos defte anno de 1461 , o qual
foi anno avondofo de paô , em pêro de pouco vinho e azei-

te em muitas partes do Regno.

CA-
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CAPITULO CXIX.

Como Dom Henrrique filho do Conde de Viana to-

mou htima gallee de Proen^aes que andava dar-

mada , e da grande peleja que houve ante que

a filhajje.

SEja efte prefente capitulo alli como prologo dos grandes

feitos que aodiante havia de fazer Dom Henrrique , aquef-

te primeiro filho do Conde de Viana. Ca poftoque elle já

em idade
,

quaíi nem devida pcra foportar o trabalho das ar-

mas , começalTe de moílrar qual aodiante havia de fer fua

virtude , efte começo que entendemos de recontar em cíle pre-

fente capitulo foi huma prodigia ou ílnal taõ manifeílo
,
per

que todos houverem rezom de conhecer como a mayor parte

das virtudes de feus avoos fe ajuntavaó em elle. E bem aíE

como fe efte feito acertou de fer no começo daquelle anno

do nafcimento de Chrifto de cccclxij , aíli quis parecer co-

meço de Senhorio
,
porque nom tardou muito tempo

,
que

nom tcveíTe em que moftrar muito mais fua fortaleza , e en-

genho pêra mandar gentes nos autos das guerras. Hora foi

aíli que aos onze dias daquelle mes de Janeiro , fazendo dia

claro e bom , em que as gentes haviaõ rezaõ de andarem

folgando per aquella praya , viraô como em Agoa de Ramel
jaziaõ poufados dous navios pequenos. Certamente , dixe o

Conde , aquelle he JoaS Galego que per aqui anda darmada ,

e aquelle outro ferd algum navio que trás tomado. E porque era

já tarde mandou o Conde que eílevelTe preftes hum feu bar-

gantim , pêra lhe ir faber muito cedo que navios eraô ; o

qual aa terça feira pella manha foi comprir o que lhe o Con-
de mandara , mas nom pode navegar longe

,
quando vio que

os navios faziaô vela , e tornoufle fem outro recado. E logo

naquelle meímo dia chegou áquella Villa hum criado do In-

faii-
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fantc Dom Fernando, que fe chamava Álvaro Diaz que an-

dava darmada , o qual trazia outro navio cm fua conferva
,

em que andava outro efcudciro que fe chamava Diogo Men-
dez. E tanto que Álvaro Diaz foi cm terra dixe ao Conde

,

como lhe certeficarom que aquelle João Galego tomara hum
navio

,
que vinha de Mertola carregado de pao pêra aquclla

Villa. O Conde porque fabia que hum navio carregava na-

quella parte, e também como Joaõ Galego andava per alli

,

e via dous navios onde ante nom trazia fenom hum , houve
por certo o que lhe Álvaro Diaz dizia : Pois que ajji he , di-

xe ellc , e vos Deos aqui trouxe ^ he 7iecejfarii que me ajudes
^

ca ejta Villa Jtd muy fallecida de mantimento , ca mayor def-

peito tenho dejte villao
^

qtic fe mo fezerom Mouros. Ca quando

nos ejle faz guerra que he ChriJlaÔ , nom fei quem nola nao fa-

ça. E porém mandou logo corrcger gente pêra meter na ca-

ravella. E tanto que o rumor foi na Villa , Dom Henrrique

foi o primeiro que pedio a feu padre, que lhe delTe carrego

daquelle feiro. Filho ^ nom cures dijfo^ ca efie cargo nom he pê-

ra vós , ca fom coufas que pertencem a outros hcmens , e nom
pêra taes pejfoas. Dom Henrrique começou daperfiar muito ,

que todavia lhe fezefle aquella mercê : o Conde coftrangido

do amor , e desí vendo como elle havia derdar lua cafa c
honrra , fentio que lhe nom compria de lhe nom fazer fe^

melhante vontade , e porém lho outorgou dizendo » Que por-

» que Diogo Mendez andava já á vifta da Villa pêra poufar,

» que meteria com elle gente , e que com aquellcs dous na-

» vios feria aíTaz poderofo pêra os outros , iegundo o atre-

» vimento que tinha na gente que havia de mandar
,
porque

» a caravella Dalvaro Diaz era tao pequena que nom abafta-

» va .pêra taes dous navios. » E como na Villa foy fabido

que Dom Henrrique havia de ir naquelle feito , nom ficou

nenhum Fidalgo , nem gentil homem que nom pedilTe licen-

ça ; dos quaes fe meterão com elle pouco mais de xxx
,
por-

que a caravella nom abaílava pêra mais. E também mandou
o Conde armar o bargantim

,
que fofle com elles alll como

Tom^ 111, Nn por
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por efpia ; mandando avifar Diogo Mcndez , como feii filho

hia peia fazer aquelle feito
,
que fizeíTe também aquella via.

E bem he que ante que fe a noite çarraíTe viram três velas

do feinal , e penfarom que era outro coíTairo natural de Cal-

tella
,
que fe chamava o Papeleiro. O vento era poncnte , e

Dom Henrrique partio logo ao feraó , e fez fazer vella pcra

a volta da baya, pêra onde aquelle dia viraõ ir as velas to-

das três : mas o feito quanto á prefumpçaõ do Conde ílava

errado
,

porque verdade era que aquelle era Joaô Galego
,

mas havia poucos dias que tomara hum navio de Galiza car-

regado de pefcado feco , e tornando com aquella preá encon-

trara com huma galle de Proença
,

que alli chegara pouco

havia , e filhara Joaõ Galego com o navio que trazia. E tan-

to que os patrões daquella galee teveraõ aíS aquelles navios

filhados , meterem gente na caravela , e mandarão que an-

daíTe de largo no eftreitc
,
pêra lhe fazer fogo como viíTe al-

guma vela. E tanto que a galé houve viíta de Dom Henrri-

que , vogou a elle , e andou aífi daredor da caravela nom a

querendo porém aferrar , mas tirandolhe aas bombardas , e

per femelhante faziaô da caravella á gallé ; mas por aquel-

la vez o danno ficou com a galé
,
porque foi furada com hu-

ma pedra de bombarda; e fez logo a volta da terra, indof-

fe lançar ao termo onde leixaraô o navio do pefcado feco.

E Dom Henrrique foi mui alegre quando vio que com a ga-

lé havia d'haver a pelleja, parecendolhe que aquelo era prc-

fa pêra elle , como quer que lhe alguns confelhalTcm o con-

trairo. E andarão aíG aquella noite a caravela , e o barmel

de Diogo Mendez. E no outro dia houveraõ acordo que vol-

tejaffem aquelle dia , e que fobrc a tarde foflcm poufar aa

Ponta do carneiro
,
por nom defcairem com a corrente ; mas

o barlnel nom foi poufar como fez a caravella
,
porque foi aa

outra caravella que fora de Joaõ Galego. E dalli mandou

Dom Henrrique o bargantim a Gibaltar hum Chriftão
,

que

era criado DelRey que fe chamava Joaõ Ramos
,

por hum

JMouro do Conde , o qual tanto que tornou foi mandado ver

, , o que
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o que faziaõ os da galé ; mas o feito ftava bem concertado

acerca djs vontades de huns , e dos outros
,
porque aquclle

mcímo cuidado tinham aquelles Proençaes , ca mandarão hum
Alaúde ver que fazia a caravela, c fe era o barinel comei-
la. E como fouberaó que nom , comcçarom de fe correger

de pcllcja, fornecendo o outro navio de gente c armas: e

como quer que o mar &.^và de calma, que nom boiava ven-

to , fezlTe a gale porém preftes com o navio do pefcado , e

foraõ demandar a caravella j as quaes novas trouxe o bragan-

tim , avifandoosdo bom corregimento que a galé trazia , con-

tando como vinha toda muy apavefada com luas tombadas
,

c bem fornecida de gente, e toda muy bem armada. Cer-

tamente que fcgundo diíTeraõ aquelles que viraõ a galé e fcil

corregi mento
,
que ella foo era abaftante pêra fe ter com hu-

ma grande carraca, ca era de xxviij bancos, com cxx fobre-

falentes , e toda atripulada de job a job
,

que lhe nom fica-

va remo manco , ante trazia remeiros fobejos ; fuás armas
,

pavefes , e beftaria , com todo outro aparelho era em tanta

abaftança
,

que era pêra fornecer outra galee. A noite era

muy clara porque entaó fora o dia da ofiçom da lua , e co-

mo a fua claridade feja mais efpecial em aquelle mes que nos

outros , afora o Dagofto
,

quafi queria parecer dia. E man-

dou Dom Henrrique olhar contra o Ceo pêra ver em que

ponto era Polus e Caftor , e de que afpeito efguardavao aa

Hurfa mayor, e acharom a noite acerca permeada; a galé vi-

nha vogando com pouca trigança
,
porque trazia o outro na-

vio aa toa. Senhor , dixeraô alguns a Dom Henrrique , ejla

he grande emprefa pêra vós , ca bem vedes como aquella gallee

he grande , tal que hum navio àalto bordo bejfi armado teria

com ella que fazer ; ejle navio he pequeno , e nós muito menos

gente daqiiella que nos convém
,
quanto mais trazer ainda aquel-

la outra barca armada : a comparação , Senhor , he taÕ deftgual
,

que he efcarnho de a tentar. Seria bom que fojfemos ao outro na-

vio que anda de largo , e em tanto viria Di go Mendez , com

que receberemos alguma mais ajuda , ca fendo vencidos ficarc

Nn ii mos
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mos Jem nenhum louvor ; ca terão as gentes rezom de dizer que

com fanake nos metêramos ao feito
,
poendo que vos éreis qiiaji

viofo , e que vos falecerom confelheiros , e que iiom cometejtes

tamanha coufa fenom com neicidade : por mercê confyrai em ella

melhor^ e ti m queirais aazar tal dor avojfo padre ^ ca perden-

dov?s ajjl pêra fempre ^ teraa mazella
,
porque aalem do natu-

ral fentimento a rezom o ajudará mais , quando confyrar como

vos ajji enviou em hum tao pequeno navio , e como vos foes as

fucis premijjias , e tanto amado da Condejfa vojfa madre
, fares

abreviar feus dias. E ainda ElRey nojfo Senhor lho ejlrmihard

fnuito de vos aJJi mandar tam fem hom confelho , nem delibera-

çom ; ca certo he que fe elle foubera que ijio era galee , e que

andava aJJi corregida
,
que vos nom mandara em tal navio , nem

com taÕ pouca gente , mas cuidou que era JoaÕ Galego , c mo
•vós bem vifies , e que ejle outr? era o navio do pao que lhe vi-

nha de Mertola : nós volo dizemos a(fi porque per ventura elle

fe nm torne a nós
., fe nos Deos daqui tirar vivos ; e que vivos

fiquemos
.f
fe cairmos em fogei

çom defles homens fegun.lo fao de-

Jalmados , melhor nos feria a morte que a vida. Nom podia

Dom Henrrique ouvir eftas pilavris com tal contenença
,
que

aquclles que lho dizi.iõ nom conheccíTcrn que fe anojava , c

ainda as bem nom acabavaõ qu.indo lhe rcfpondeo ; Amigos,

eu vejo bem vojfa vontade , o feito ejld ajfi , q^ue eu naô digo

ejles navios , mas que fojfem dobrados , eti pellejara oje com el-

les , fe me acertar deflar no p nto em que efloii ; c efta he a mi-

ftha gloria de me combater com coufa , em que ha avantagem

contrairá feja tao manifcfia , e ttmito louvo Deos por me azar

tal emprefa , efpecialmente cujo danno fera merecimento ante

Deos , no qual eu efpero que ante que feja manhã vós vejaes em

•vojjo poder a galee., e os navios., e outros tantos fe tios cometef-

fem , e efa mizquinha gente
,
que trazem em captiveiro , livre

de tao amargofa prifao. Aqui nom compre mais rezom., todosfoes

hoos , todos defejaes honrra , cada hum entenda em fe poer em
armas , e defender feu lugar

,
que n m quererá Deos que a ca-

já de Menefes , e de Cafro , e das outras avoengas de que eu
' •'• ^^ ''•' def-
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ãefcendo , receba per mim jenom melhoria na honrra que anti-

gamente tem gauhada. E em dizendo ifto a galé era já tao

acerca que oiiviaõ o que fe nclla fullava. E cm iíto come-
çoulTc Dom Henrrique de armar com tanta trigança

,
que nom

ficou também armado como lhe compria , ca por lhe a bavci-

ra nom fer poíla como devera , foi ferido na cabeça como
logo ouvires ; e desí mandou cada hum a feu lugar. E em
ifto chegou a gale, e envcftio a caravela per huma parte, e
a barca pella outra , e desí comcçarom aquelles Franccfes

huma grande grita , fazendo foar fuás trombetas que traziaõ

efpeciaes. E porque hi nom havia vento , mandou Dom Hen-
rrique que nom desfraldalTem a velia , c mandou picar a
amarra

; e a primeira falva que a galé deu aa caravella lan-

çoulhe dentro féis aredomas cheas de fogo
,
que alevantavao

chama tao alta como altura de hum homem , mas poftoque
ifto a muitos daquelles foíTe fora de cuftume , nom fe efpan-
tarom porem , ante hum foi logo apagado , e o outro lança-

do ao mar: e desí começarom as armas de voar de huma par-

te á outra , e os fogos das bombardas e canoes
,

que quaíí

nunca eraõ apagados , tantos e taõ grandes eraô
,
que fpan-

tavaó os peixes do mar. E fegundo defpois dixcraó alguns

paftores
,
que ftavaõ da parte de Caftella e Almogavares , nom

parecia fenom que contra toda natureza ardiam as agoas , o
arroido era taõ grande aílí de huma parte como da outra

,

que ouviao algvms dos que ftavaõ na terra. E com ifto o fan-

gue começava de correr per muitas partes. Mice Jacobo
hum daquelles patrões , era no caftello davante , e Mice Ge-
ronimo no outro Caftello de ré , e cada hum esforçava os

feus em fua parte. Dom Henrrique , ainda que era homem em
que havia mais obra que palavra, fallava áquclles principaes

que avivaflcm a pelleja , e desí vifitava aíE a hum bordo co-

ino ao outro
,
porque ambos tinha aíTaz quê fazer. Aos Fran-

ccfes parecia vergonha partir fem viftoria diquellc feito, a

qual a elles parecia que tinhaÔ muy certa , e a Dom Hen-
rrique e aaqucUes nobres homens que eraõ com ellc parecia

o con-
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O contrairo , íT. que a vidloria era fua , e que menos delia

fua vida Teria vergonhofa. E como , dizia Dom Henrrique con-

tra aquellcs Portuguefes que o ajudavaô , vós outros- que tan-

ta honrra tendes ganhada com tantos perigos e trabalhos
,
qua-

tro ladroes vola haÕ de hvar ? Certamente nom quererá Deos que

nós e/la noite fejumos feito- preá de taÕ vtl gente ^ mas ou to-

dos mouramos , ou a vitoria Jique com nofco. Nomeando alguns

daquclles principaes per fcus próprios nomes, porque aquelles

esforçaíTem os outros. E já Teriaõ paíTadas duas horas, e a

pellcja nom ctíTiVa , ante parecia que fe refrefcava cada vez

mais: potén MicerJac>>bo leixou outro em feu lugar, c cor-

reo a coxia de longo pjr ver como ftava fua fazenda, e quan-

do ViO o numero dos mortos
, pareceolhe o feito mais duvi-

dofo do que e'lc ata ali cuidava, e dixe em voz alta; Certa-

mente rj^o gente he de boa naçom e valor \ E tornou outra vez

a pellejar com muito miis viveza que da primeira, e duran-

do a pelleja defpois huma hora; de guifa que aturarom da-

Cjuella p'imeira vez três horas pelejando pafladas per relógio

darea , fegando defpois dixe hum comitre daquella mcfma
galé , louv-ando a fortaleza dos noíFos. E em ifto era já Dom
Henrrique ferido de huma feta pella boca, a qual paflando

de fob a lingoa foi a outra parte do pefcoço rachandolhe

dous dentes da oídem debaixo , e outra em huma coxa , e

de hum gorguz no roítfo-, pêro pouco a refpeito das outras.

Jo.iõ da Sertaem hum criado de feu padre acodio logo alli

com muy grande trigança , e meteo a'quel]e feu Capitão de-

baixo atandoo o melhor que pode , nom porem fem muitas

lagrimas ,
porque lhe pirecia fua vida duvidofa. E per feme-

Ihante fez a Rodrigo AíKmfo , irmaô que era daquelle Conde
como em muitas partes já tendes ouvido, cuja ferida foi de

morte : e per femelhante foi ferido Fernão Vaz Corte Real

,

e hum cavaleiro mancebo que fe chamava Duarte de Vivar

de huma bombardada per huma coxa , do que toda fua vida

foi fentido , e mortos dous marinheiros ; mas ifto era nada

em comparação dos que foraõ mortos , e feridos na galé,

'K\\y:> o e no



DO Conde D. Duarte de Menezes. 289

c no outro navio ,
pello qual fe fezcrom afora hum pouco.

E juncaraõíc aquellcs parrocs ambos , c dixcraô antre II. Rf-
te feito he miiy grande , nós temos muita gente m:rta e ferida

y

ejies homens todos devem fer de grande fungue , como ejtao na-

quella frontaria nom fe meterão alli fenom os melhores. Nós que

queiramos leixar fera huma das grandes deshonrras que bons ho-

mens pojfam receber : doutra parte que queiramos pellejar temos

jd tanto danjw recebido
,
que nomJabemos fe o poderá nojfas gen-

tes foportar
,

quatitJ mais gente conjirangida como he a líejla

chiilma. Antre dous tao contrairás extremos nos convém ajfaz de

penfar. A mim parece , dixe Geronymo
,
que fera bem que nós

tornemos aa pellejii outra vez com a mayor viveza qiie pojfa^

vws , ca nom pode fer que elles nom fentao o danni mais que

nós ; como elles fejao muito mais poucos , e peor armados , vol'

temos Jobre elles , e envejlamos a caravelia de traves , e a ga-
lé vá vogada o mais rijo que poder , e cortemola pella metade

,

e nom pode fer que ou de huma guifa oti da outra nom os ven-

damos. Fazendo logo trigofo fmal aaqucUes officiaes que mui
trigolamente compriíTcm fua ordenança , mandando a feus

trombetas que fezeír:;m outra vez íinal de batalha. E Dom
Henrrique mandou a Dom Pedro que era feu irmaó baltar-

do
, que tomalTc cargo de acaudelar aquella gente

,
pois el-

le mais nom podia. E vendo Álvaro Diaz como a galé vinha

aviada , bradou rijamente que todos pcndeíTem aa banda
,
pê-

ra fc fegurarem do danno
,
que lhe os contrairos queriaõ fa-

zer
,

que foi aflaz de provei tofo remédio pêra contrariarem

o propofito
,
que feus imigos traziaó. E era eíle Álvaro Diaz

homem de grande e nobre coraçom , e aílí trabalhou muito

em aquelle feito. E aíIi como a galé vinha vogada rijamen-

te, aíTi envcftio através, cortando com feus efporoés o bor-

do da caravella ataa que topou na barca que ílava ao pec do
mafto ; mas hum daquelles marinheiros

,
que era homem era

que havia virtude , foi logo muy rijamente amarrar a galee

com os clporoés pello mafto ; e ally começarom outra vez a

pelleja , nom com menos braveza que da primeira. E Álva-

ro
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ro Pinto ) e aquelle marinheiro faltarão logo dentro na ga-

lé, mas a força dos contrairos foi tanta que os fezeraó muv
em breve tornar, como quer que o marinheiro retardou tan-

to, que cuidarom os nolTos que cairá no mar. E quis Deos
ufando de fua dereita juftiça ordenar aíli o feito

,
que aquella

mefma confyraçom que os contrairos houverom de aferrar alli

a caravclla daquella fegunda vez, lhe trouxe o principal dan-

no , ca ficava aos noíTos a gale toda de longo pêra os tiros

das bombardas , de guifa que cada vez que a pedra fahia
,

deftroya quanto achava de popa a proa
,
que nom ficavaõ pa-

vefadas nem tombadas , matando e aleijando qunnta gente

acertava ante íi. Da galé jugavaõ acerca de xc beftas , e aíH

com ellas , como com as lanças , e gorguzes faziaõ aíTaz tra-

balho aos noíTos. E alII que dambalas partes a pelleja era muy
grande

,
pêro com todo bem quiferao aquelles da galé duas

ou três vezes mandar cortar a amarradura pêra fe fair , fe lho

os noíTos quiferao confentir. E vendo aquelles Francelcs co-

mo feu cafo já ftava em tamanha duvida , hum que fe havia

por valente antre ellcs faltou onde a galé ftava amarrada , com
tençom de cortar aquello com que ftava legada , onde em
breve perdeo amballas maôs ; e durou efta pelleja a fegunda

vez pouco menos doutras três horas como da primeira. E
erao já tantas lanças e gorguzes pella augua

,
que Nuno ar-

raes nom podia fazer chegar o bragantim aa caiavclla ; taó ef-

pefas andavam as armas per darredor delia. E quando aquel-

les Capitães viraõ que per nenhum modo fe podiam afaftar,

c fua gente morta c ferida , começarão de bradar aos noíTos

fe queriaò paz ; mas Dom Henrrique donde jazia com fuás

feridas dixe, » Qi_ie per nenhum modo fezcílem outra cou~

» fa fenom morrer ou vencer. » Pello qual todos os Portu-

guefes deraõ huma grande grita, dizendo que nom, csfor-

çandoíTe muito mais na pelleja ; o que foi pcllo contrairo aos

outros , cujas forças manifeftamente começarom de mingoar.

E em ifto Dom Pedro , filho natural do Conde ,
faltou no

colo da proa da galee , e após elle Dom Pedro de Caftro
,

^ - que
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que era hum valente Fidalgo mancebo , e desí João de Bar-

ros Ich;!^) DelRcy , e affi outros Fidalgos e nobres homens
que alli crao, os quaes fallarom altamente á chulma , Efcala

franca^ efcala franca. E aquella mizquinha gente quando ou-

vio voz taõ allegre a elles, rcfponderaó em vozes mais al-

tas , Portugal , Portugal ; IcvantandoíTe em pee alH como fta-

vaõ em fuás prifoés , chamando, Portugal ^ Portugal: onde

a outra gente ficou logo de todo vencida , e huns fe lança-

rão no Alaúde em que fogiraô a terra , e outros fe meterom
de fobtilha. E tanto ódio lhe tinhaõ aquelles miferavens ho-

mens que aílí alli andavaõ confrangidos ao remo
, que quan-

do os viaô meter debaxo , lançavaõ os barrys que tinhaõ cheos

dagoa após elles, e aíli paos , e pedras, e aífi quaes outras

coufas que acertava© ante fi , levantando as maôs pcra o Geo ,

c bejando os pees e as maõs aos noíTos
,

quando paíTavao

per acerca delles.

CAPITULO CXX.

Como Dojn Henrrique mandou Vicente Gonçalvez a Ta*

rifa, e como tornarão todos a Alcácer.

ASfi ferido como Dom Henrrique ftava , affi fe foi logo

á galé , onde lhe fezerom fua cama , e mandou que lan-

çaíTcm os mortos ao mar ; os quaes paíTavaò de cincoenta , e

os feridos de cento e vinte , e a barca do pefcado quifera

fogir, mas em breve foi filhada. E era fermofa coufa dever
aos Senhores da vitoria ver afli huma tao nobre galé , e tao

nobremente armada , a qual foi fabido que era DelRey Re-
guei , e que fora armada em Maríelha. Dom Henrrique man-
dou logo Vicente Gonçalvez, Contador DelRey , e primo
com irmão de feu padre da parte da madre

,
que lhe folTe

a Tarifa que era acerca, bufcar Solorgiaõ , c refrefco peni

a gente, e affi mezinhas pêra os feridos : e já quando a ga-

^Tom. III. Oo lé
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lé acabou de fer entrada , era quafí menhaã. E Vicente Gon-
çalvez tornou em breve com o que lhe fora mandado , co-

mo quer que antre aquelles prelos ftava hum fuHciencc ho-

mem daquelle mefter de Solorgia, o qual trazia huma arca

chea de quantas mezinhas fe podeíTem nomear pcra feridos

,

as quaes aodiante fezerom grande proveito naquella Villa

Dalcacer. AíH como aquelle meilre chegou de Tarifa , alll

penfou logo de Dom Hcnrrique , e de Rodrigo AíFonfo : pê-
ro logo dixerom aífi aquelle meftre que foi de Caftella , co-

mo o que andava na galec fecretamente a Dom Henrrique

,

que a vida de Rodrigo AíFonío nom podia fer muita , efpc-

cialmente porque lhe o ferro da feta ficara dentro de lu-

gar, donde lho nom podiaô tirar. E aíH efteverom alli atte

vefpera que fe mudarão pêra acerca de Tarifa
,
porque nom

havia hi nenhum vento pcra tornar a Alcácer ; mas no outro

dia amanheceo com tempo de viagem. Onde Dom Henrri-

que mandou mui bem correger a galee , e alevantar huma
bandeira que hi foi achada de Portugal , e per femelhante

a fua , e as dos contrairos mandou que toíTcm arraftando pel-

la augua ; e desí três trombetas , e hum clarom que na ga-

lé andavaô , hora foíTe por haver graça do novo Senhorio
,

ou com temor foavaô muy efpccialmcnte. Mas quanto aquel-

la chegada foi alegre ao Conde, e a fua molhcr, e per fe-

melhante a todollos naturaes, e aíli era pello contrairo aos

Francefcs e gente que com clles vivia, efpecialmente vendo

toda aquella prava chea de gente com as caras taõ alegres

fobre fua defaventura. Certamente diz aquelle autor dcfta

hiftoria , muitas e grandes pellejas do mar foraõ per mim cf-

criptas , em que muitos Capitães cobrarão bemaventurados

aquecimentos , mas eu fegundo meu cuidar poderia fallar de

milhor confiradas as circunftancias do feito , aíli na grandeza

dos navios , como na multidão das gentes , e na bondade

delias, e na abaftança das armas, e exercício dos combaten-

tes. E como quer que fe em outras prefas achaífem grandes

riquezas, o principal ganho daquefta foi grande honrra , ca

ki-
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Icixadas as coufas que pcrtcnciaõ a armaçom , nom foi alli

achada coufa que valcíTe dez dobras. E porque alguns po-

derão perguntar que foi do navio de Diogo Mendcz , íai-

baó que andou após a outra caravella que foi tomada a João
Galego , a qual nunca pode tomar. E fegundo alguns daquel-

les prefumiraó, que tanto que vio a galee filhada, que foi

bufcar fua ventura. O Conde como era nobre de coraçom e

de vontade , aíli amoftrou nobreza , c bondade acerca daquel-

les Capitães , e gentes fogeitas a elles , ca primeiramente

mandou íbltar toda aquella atribulada gente que andava ao

remo , lhe mandou fazer efmola de feus dinheiros , e os

mandou paíTar da parte de Caftella ; e a outros mandou pen-

far das feridas, e guaridos lhe fez dar do feu , com que fe

podeíTcm tornar pêra fuás terras. Nom quererá Deos , diziao

aquelles Capitães
,

que nós mmca tornemos a terra donde par^

timos com tanta defai^entura
,
porque quanto nós mais honrrada-

mente partimos dante os olhos de no[fos natnraes , tanto vivería-

mos antre elles com mayor doefio ,
porque tanto pareceo a mos

que vínhamos poderojos e esforçados
,
que penfavamos que déra-

mos que fazer a duas carraças de Genoa Je comnofco quiferaS

pellejar.

CAPITULO CXXI.

Como a Vllla de Gihaltar foi tomada aos Monroí , e

como o Conde de Viana foi em ella quando fe en-

trou o Cajhllo.

E a Villa de Gibaltar no Rcgno de Grada , a qual em
_^ ^^ outro tempo foi tomada aos Mouros per ElRcy Dom
Fernando de Caftella, padre DelRey Dom Aífonfo o decimo
Rcy daquellc nome que houve naquelles Regnos , e defpois

foi perdida em tempo defte Rey Dom Affonfo feu filho em
cujo cerco ellc defpois morreo de peílenença , como he con-

Oo ii ta-



294 C H K o N I C A

tado em fua hilloria. E fendo' efta Villa defpois fempre de
Mouros ataa efte prefente anno de 1462 , em que fc acon-

teceo eftar naquella Villa hum Mouro que era Almogaver an-

tre outros que hi havia , o qual fe chamava Mafomede El-

curro : e parece que o Alcaide daquella Villa nom o trauta-

va como a elle parecia que era merecedor
,

pello qual fe

partio pêra Tarifa , dizendo que fe partia dantrc os feus
,

porque nom podia foportar fem rezoes que lhe o Alcaide fa-

zia. Vee y dixe AíFonfo Darcos que era Alcaide
, yè trazes al-

gum engano , o que eu em breve poffo conhecer , e conhecido nom

faças conta de tua vida. Senhor , refpondeo o Mouro , ajfaz

deves tú conhecer como eu venho fora de tal prepofito
,

pois- aqui

ponho minha molher , e meus Jilhos fob teu Senhorio^ ^ fg^iç wj
e mais te digo fe me quiferes crer

,
que tens agora o melhor

tempo que nimca tevejles pêra cercar aquella Villa , ca elles

ejlao mortos de fome , e com pouco trabalho que lhes deyn , ligei-

ramente fe hao de render. Affonfo Darcos nom quis atender

aas pallavras do Mouro
,
porque lhe pareceo que eraô ditas

mais por fe congraçar com elle
,
que por aquella fer a verda-

de , e principalmente penfou que podiao trazer engano ; mas
nom paíTarom muitos dias quando aquelle Mouro requcreo au-

gua de baptifmo , dizendo altamente que o fpirito nom o

leixava fenao que acabaíTc na Icy de Chrifto. Affonfo Dar-

cos muy alegre o fez baptizar o mais honrrofanientc que el-

le pode , e desí o fez trautar dalli avante com honrra e fa-

vor , e houve nome Diogo Elcurro. Aquelle aííi Chriilaõ hum
dia fe apartou com aquelle Alcaide , cujo afilhado era , e

lhe dixe , Tú podes bem faher a muita fem rezom que eu recC'

hi dos Mouros , ejpecialmente do Alcaide de Gibaltar , a qual

me conjlrangeo partirme dantre elles
,

quis Dcos tangerme de

fua graça , e fom tornado aa fua Sanfia Icy. E pois no feu fan-

Ho , e verdadeiro caminho eflou
,

querolhe dar graças como quem-

lhe conhece tanto beneficio
,

pello qual penfey de dar azo como

fe aquella Villa poffa filhar pêra a fee dos Chriftaos
,
porque o

noffo verdadeiro Deos feja em ella louvado e adorado , e celle-

bra~



r>o Conde D. Duarte de Menezes. 2^^

brado o feu SatiRo Sacreficio em memoria de fua fanSla morte e

paixão. E eu me ofereço a trabalhar em ello ataa Jer pojlo em

fim. AfFonfo Darcos ouvindo aquellas palavras , c havendo já

confiança em aquclle homem
,

porque o via chegar bem as

Igrejas , e aos Chriftaos. E quis entender no que cUe dizia

esforçando fua pallavra. Se tú qiiifereí , dixe aquelle novo
Chriftaõ , dar algum azo , eu confio em Deos que p:des haver

aquella Vtlla pêra ElRey de Cajlella^ e eu me offeveço a ello

até fe o feito acabar , ou eu fazer fim da minha zida. E pêra

fazermos cerneço àame alguma gente que vd comigo , e irnoshe-

tnoí lançar aa lapa que he acerca da Villa , taes hora r que nom

fejamos vijios nem Jentidos. E tu ajunta ejfies de cavallo que

poderes , e vai correr a terra ataa chegares aas portas da Vil-

la. E he certo que ejfes de cavallo que hi ha que logo faõ fora ,

e vós como os virder , aj/l vos comcçay de vos fair quanto po^

derdes , nom ajfi trigofamente que elles defefperem de vos poder

alcanfar. E nós tanto que os virmos afajtaaos da Filia, falta-

remos nas portas , e defendelasemos aJfi aos de dentro como aos

de fora. E vos voltares logo com elles , os quaes por acodirem

aa Villa ham de voltar per tal geito , que vos poderes vir ma-

tando em elles , e prendendo ,
que quafi vos nao efeapara nenhum..

E ajfi que de vós ou de nós nem podem efcapar. Affonfo Dar-

cos ouvio bem o que lhe aquelle feu afilhado dizia, e quan-

to em ello mais penfava , tanto lhe melhor parecia ; e teve

que todo vinha per graça de Deos. E aílí quis logo poer o
feito cm execução ajuntando a gente de pé, e ordenando a

noite em que haviaõ de partir, avifando per femelhante aos

de cavallo pêra o dia feguinte. JMctidos alli aquelles de pé
naquclla cova , e os de cavallo poílos na cillada , aconteceof-

fe per ventura de ir alli naquelle dia pella manham huma
fufta de Chriftaos arecadar alguma coufa que lhe compria,
e contra o meo dia viraÔ os Chriftaos da cillada , como os

jNIouros da Villa quafi todos a revezes fayao aa praya fallar

com os da fufta , e entendendo que erao fentidos , e que

mandavaõ áquella fufta pêra os defcobrir melhor. E então

fai-
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fairaô da cillada , e correrão ataas portas da Villa , onde
foi tomado hum Mouro daqucllcs que vierom aa fuíla : e

quando os Chriftaos aífi de cavallo como de pee viraô como
nom fahiam da Villa nenhuns de cavallo

,
perguntarom

aaquelle Mouro que cafo era aquelle , o qual lhes refpondeo

como o Alcaide era com todoUos de cavallo fallar a ElRey
de Grada , e outros eraó em navios a Marbella a bufcar paô

,

de que erao muy minguados. E alli acordarom
,
que pois o

cafo aíli ftava
,
que cercaflem o lugar ; como de feito fezerom

,

efcrevendo a AíFonfo Darcos muy trigofamente a Tarifa , e

a Xerez, e aBeger, e aíFi a todoUos outros lugares da Co-
marca , e per femelhante ao Duque de Medina Cidonia que

ftava em Sevilha
,

que acorrellem com préfa pêra ganharem
aquella Villa , e per femelhante o fez faber a Pêro Dalbu-

querque que eftava por Capitão em Cepta em lugar do Con-
de de Villa Real , encomendando áquelle per femelhante que

o noteficaíTe ao Conde Dom Duarte per aquelle mefmo na-

vio que elle enviava. O que Pêro Dalbuquerque fez pello

contrai ro , ca nom fomente lho nom quis mandar noteficar
,

mas ainda embargou o meíTageiro DaíFonío Darcos
,
que nom

levaíTe recado ao Conde , fegundo alguns dixerao
,
querendo

aquella honrra pcra li fomente
;
pêro foi noteficado ao Con-

de , mas nom taó cedo como elle quifera. E brevemente o

Duque de Medina foi alli muito aílnha , c aíll toda a outra

gente que fora chamada , e ainda outra mais que houve no-

vas do feito. Os Mouros como fe viraõ aíli cercados conhe-

cendo fua mingoa aíll de gente como de mantimentos, prei-

tcjarom com o Duque que os mandalTe poer com todo o feu

onde ellcs quifelTem no Regno de Grada , ou de Fez , e que

dariam a Villa, como lhe foi outorgado. E ao fabado pella

manhã em que o Conde de Viana chegou a Gibaltar, erao

todollos Mouros no Caftello com fuás molhcrcs e fazendas
;

e como o Duque foube fua vinda foyo logo receber, fazen-

dolhe muita honrra. E alguns daquelles de Caftclla confc-

Ihavaõ ao Duque
,

que nom leixaíTe aos Mouros levar as fa-

zcn-
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zcndas , ca lhes abaílava leixarlhe os corpos em liberdade

,

com outras rezocs que lhe alegavaõ com mayor fundamento
de cobiça

,
que de boa rezaÕ nem juftiça : mas o Conde per-

guntado pello Duque , o confelhou muito pcllo contrairo
,

dizendo » Que em todo cafo mantevefle fua verdade
,

por-

» que o contrairo lhe trazeria muy grande docfto
,

quanto
» mais fendo elle tamanho Senhor , c conftituido em tamanha
» dignidade , e taó conjunto per fangue aa Dignidade Real

;

» a qual coufa nom trazeria vitupério a clle fomente , mas
» ainda feria exemplo perdidofo pêra outros muitos ; » com
outras muitas boas pallavras que lhe dixe, as quaes lhe aquel-

le Duque mui bem ouvio e agradecco : e aíH o fez logo exe-

cutar. Pcro dous Mouros daquelies que eraô no Caftelio
,
que

tinhaõ grande authoridade antre os da Villa , hum havia no-

me Abitual , e o outro Alabiar , dixeram que per nenhum
modo dariam a fortaleza , falvo fe lhe o Conde ficaíTe de os
tomar em li. A qual coufa foi fallada ao Duque , e elle di-

xe , fe ao Conde prouvelTe que a elle prazia muito. E quan-

do aquelles dous Atouros fairom do Caílello dixeraó alta-

mente em prefença de todos » Que tanto conheciaõ da bon-

> dade do Conde
,
que fe elle chegara mais cedo nom fe ou-

y> torgarom fenom a elle. » E aífi foi aquella fortalleza entre-

gue ; e o Conde foi convidado do Duque , fazendolhe mui-

ta honrra
,
poendoo em cabeceira de mefa, e fazendoo fer-

vir com muita honrrofa cerimonia. E aíll fe tornou o Con-
de , trazendo aquelles Mouros configo com todas fuás cou-

fas. E defpois que os teve alguns dias em Alcácer, os man-

dou poer em Tanger j mas nom tardarom muitos dias quan-

do aquelles Alouros enviarem pedir ao Conde
,

que lhe pe-

diaõ que mandalTe por elles , e que de fua maõ foíTem en-

viados a Malcga
,

porque fabiao que alguns de Caftella ti-

nhaõ tcnçom de fabcr fua partida e filhalos na viagem ,

tendo já navios preftcs e armados. O Conde como era no-

bre e bom aceptou feu requerimento , e mandou logo fua

fufta por cllcs , tenioos outro tempo em íua cafa , ataa que

vio
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vio dcfpofíçao pcra os enviar com fegurança delles mefmos.

A efte Abirual dera ElRey de Portugal huma capa de cre-

mefim ao tempo que tomara aquella Villa Dalcaccr
,

quan-

do de Ccpta foi ver a Gibaltar ; e tinha efte Mouro cm
tanta conta

,
que ao tempo que houve de partir Dalcacer

pêra Malega fe veftio em ella dizendo
,

que nom queria

mayor graça da fortuna
,

poftoque lhe todo tirafle , fenom

leixarlhe aquella capa , nembrandolhe com quanta liberale-

za lha dera o mais honrrado Rey dos Chriítãos. E aíli a

levou veftida ataa que foi pofto antre os feus j onde como
foy em terra pos os geolhos no chaõ , alevantou as maõs

ao Ceo , e dixe per feu aravigo » Que dava muitas graças

)) aas inteligências fuperiores
,

por lhe ferem taõ favoraves

M em o trazerem a falvo ao lugar onde elle fperava ter fua

> fepultura ; e tanto por ter em feus dias aquella vefti-

» dura
,
que lhe dera o mais nobre Rey dos Chriftâos , e a

•» leixar ao feu melhor filho como por a melhor parte da

>» fua herança. » Grande louvor recebeo o Conde Dom Du-
arte mais antre os Mouros

,
polia bondade do que ufou

acerca daquelles ; os quaes mandou poer em Marbela em
feu navio armado , e com outros de reguardo : donde o
fempre aquelles Mouros ferviraõ como homens bem co-

nhecidos , dando grande fama de fuás virtudes e bondades

na cafa de Grada.

CAPITULO CXXII.

Como o Conde Dom Duarte foi correr a Deimuz , e

outras Aldeãs que fom em terra de Luzmara , e

das coufas que fe naquella Ida fezcrom.

FOy ganhada aquella Villa de Gibaltar no mes Dagofto

daquelle anno de cccclxij. E quando o Conde aíH lá foi

,

achou alli Fernão Dairas Saavedra , filhaf de Gonçallo de Saa-

ve-
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vedra Commendador moor de Caftclla da Oídctn de Santia-

go
,
que poítoque nas outras Ordens aja Gommcndadores mo-

res , o deita Ordem fe chama por exclencia Cummendador
mor de Caftclla , e Alcaide principal de Tarifa ; o qual G-jn-

çallo de Saavedra foi efpecial Cavallciro , e que continuou

muito a guerra antre os Mouros , havendo dclles grandes vi-

ttorias. E tinha a efte feu filho Fernão Dairas de fua mao
pofto naquclle Caftcllo de Tarifa. E por os lugares ferem

aíli acerca , e o Conde fer nobre , c Fernão Dayras Fidal-

do , e filho de taõ honrrado homem , havialhe afeição ; e

quando fe aíli acharom em Gibaltar fallando antre fi , dixe

Ferna6 Dairas ao Conde; Senhor ^ eu ejlou alli como fabees

y

pois ejla l^illa fica por nâs , he necejfario que eu viva oiicioji ,

pccovos por mercê que ordenes alguma coufa , em que vos vá

fervir. Eu penfarey em ello , refpondeo o Conde , e de mi

crede que toda bonrra e prazer que vos poder fazer
,
que volla

farey. E como o penfamento daquelle Conde nunca foíTe afaf-

tado daquelle prcpoíito , logo como foi cm Alcácer começou
de entender no feito , e diíTe a II meímo ; Ijlo n?m he fenom

feito de Deos
,
porque em eftes dias nao leixo dentrar per terra,

de meuf imigos
, fenom per mingoa de gente que nom tenho. E

ejle homem tem bons homens , e bufados em guerra , e i.efejofos

de ganho , nmi pode fer fenom que fe faça a Deos fervifo , e a

nós bonrra e proveito. E porem efcrcveo logo aquelle Fernão

Dairas que era Marifcal , que paíTiíTe quando quifcíTe
,
que

a terra larga era, que lhe nom havia de fallecer em que fi-

zeílem ferviço a Deos , e honrra a fí mefmos. O qual logo

fez preftcs clxxxvj de cavallo , e olxxxvij homens de pee

,

contando aqui befteiros , os quaes comcçarom de paíTir em
barcos da parte de Europa pêra AíFrica. E em palTando eftes

,

aíE fe acertou de palTar huma carraca , e virão os homens
delia como paíTava huma zavra de Mouros , a qual via bem
a paíTagem daquelles de Caftella. E o patrão que bem co-

nheceo a fim da paíTagem daquelles , mandou logo lançar a

barca fora, enviando avifar ao Conde que fe houveíTe de fa-

Tom. IIL Pp zcr
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zer alguma coufa de fua honrra contra os Mouros

,
que le

trigalTe
;
porque foubeíTe que huma zavra paíT-ira á fua vifta

,

que os podia muy bem avifar , como aquclles que bem vi-

ram a paíTagem dos Caftelláos. O Conde dcfpois que agra-

deceo áquelle patrão feu bom avifamenio , e fez mercê ao

que lhe o recado trouxe , fez logo chamar Lourenço Pirez

que entaÕ era Adail , e Alfaqueque , e a Mafamedc. Hora
,

dixe elle
,
quero faher de vós , onde vos parece que he hcm que

vamos
,
pois temos aqui efta gente. Senhor , dixe Antaô Vaf-

quez o Alfaqueque , a mi parece que he bem irdes a Aldeã de

jídeymuz
,
porque ha em ella loa povoraçaÕ

.,
e muitas outras

Aldeãs per darredor ; ca pojloqtie quciraes ir a Guadelez fe-

gundo a tenção de Mafomede , he nece[fario que vades per An-

Jara , e como fordes fentido logo , nomfaçaes conta de traferes ne-

nhuma coufa ; e o pior que ferd que pojicque la queiraes tornar

dcfpois , naÕ poderes taS cedo. E que queiraes ir ao Farroho , he

lugar de puitco proveito , ejpecialmente pêra tanta gente quanta

vos aves dajuntar. E alli que vos falleça huma Aldeã , naÕ vos

fallecerao outras muitas , em que aches honrra e proveito. E
fnais vos digo que fegundo meu cuidar

,
que vos compre muito

trabalhar por fazerdes coifa grande ^ e de muito proveito
,
por-

que engordes ejla gente
,

que quando a outra h.ra houverdes

mefier
,

que os tinhaes prcfies ; ca como faÕ vezinhos dante a

porta , e homens de vojfo mejler , boa vos he fua amizade. O
Conde louvou a rezao daquclle Alfaqueque

,
pareccndolhc

boa. E entaõ fez chamar aqaelle captivo que clle tirara em
Ccpta

,
que lhe já dera a outra cavalgada de Nazerc. E por-

que nom diíTemos no outro capitulo a fun que fe dclle en-

tom fez, he necelTario que a digamos agora ; e foi alTi que

o Conde nom foi delle contente em aquelía ida
,
porque lhe

pareceo que nom andara certo no feito , e trazia vontade de

lhe tornar os ferros , nos quaes queria que ferviílc até que

lhe dcíTe outra cavalgada. E vindo Mafomede pello cami-

nho
,
por fer homem de fua natureza , avifouho da tençàõ que

o Conde levava, O que podes fazer , dixe Mafomede
,
pêra

teu
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teii remédio he
,
que como chegares aa Villa que té lances na Igre-

ja y e dize que queres fer ChriJlaÕ , e defpois que o fores noni

te lançarão já mais ferro. E fe Deos entender' que o tii podei

fervir naquella ley , cncomendate a elle que te leixe acabar ent

ella , ou faça como entender que he mais feu feriiço ; mas hu-

ma coufa te aiifo
,
que tomes firme prepofito de feres homem de

verdade , ca como elles fom homens verdadeiros , affi avorrecem

muito o feu contrairá. Certamente , dixe o outro , ijp) que me
dizes tenho que vem per graça de Deos , ca dias ha que eu an-

da maginando em ello , e a vontade nom me quer fenaÕ que to-

davia me torne CbriflaÕ
,

parecendomc muito bem efla gente , e

feu modo de viver , e vejo que Deos os ajuda , e que faõ homens

de muito bem , e amigos huns dos outros : cmo quer que fom
gente de grande mantimento , e de nobres vefliàos , e que quafi

ametade do anno tem feflas dadas pella fua Igreja , em que nom
trabalhão 7iem ganhão , e com todo aquejlo fempre tem dinheiro

e mantimento em abaflança ; o que de nós outros os Mouros he

pello contrairo que n.m guardamos dez dias no anno , nem co-

memos que nos farte , e fempre andamos esfarrapados , e mez-

quinbos , e pobres. E ainda per ti mefmo o vejo
,

que como tg

chegafte a efla gente , logo te Deos fez mercê. E porém te di-

go que me quero tmar a efla ley , com entençom de acabar ém
ella. Como de feito fez

,
porque Chriftaó o matarão defpois

em Cjftella , com cobiça dalguma fazenda que trazia pêra

eftes Regnos. E quando o Conde determinou efta ida apar-

touho , e dixelhe ; Afilhado , eu qwria ir a Deimuz , compre

que te enformes bem dejla terra onde queremos ir
,
pêra te ires

comnofco. E que pois te tornafle pêra nós
,
que façaes o que de-

ves
, JenaÕ Deos he grande Juiz. Senhor , dixe elle , farei

quanto poder. E aíli partirão Dalcacer cclij de cavallo , e

Dcccclxxiij de pee , e ieguiraô alTi fua viagem fcgundo feu cuf-

tume huns ante os outros , tomando fua folga no caminho

ainda que pequena folTe ,
porque as noites nom defigualavao

quafi nada dos dias ; ca nom havia mais que fcis dias que

paflara o equinocial , em que o Sol nom declinava mais que

Pp ii féis



jOZ -a = C H R O N I C A '^ •'
' J na»

íeis grãos, e a jornada era mayor do que ata alli outra fo-

ra , ca crao Icgundo o f.iber daquclles que cuftumavaõ a ter-

ra , melhoria de fete legoas. E como aquelle Conde fabja a

governança que o norte faz , com fuás guardas vio bem o
tempo em que lhe convinha partir, mandando que Mafome-
de com aquelle novo Chriitao IcvaíTcm a dianteira: errarom

porém o caminho porque havia dias que nom praticarom per

elle , o que foi conhecido per hum daquclles efcutas que
fe chamava Joaô de Lepe

,
porque parece que havia poucos

dias que andara ípiando aqaella terra, o qual os tornou lo-

go ao próprio caminho. E aíTi andarão, que ainda nom era

nicnha
,

quando chegarom ao próprio lugar onde haviaõ de
fazer lua preía , topando primeiro com huns cafaes de pou-
ca fazenda, de que nom eraõ avifados

,
que foi azo de íua

cavalg-ida nom fcr tamanha como fe efperava ; ca fendo fen-

tidos de hum daquclles moradores , o qual mui em breve

foi ao principal lugar , bradando que fe avifaífem
,
que os con-

trairos emõ com elles. AjuntouíTe a ifto a pouca pratica que

os Gaftclláos haviaõ de taes entradas
,

porque fem neceílí-

dade deraõ todos huma grita , com que acordarão naõ fomen-
te os daquclle lugar, mas outros muitos darredor ; de guifa

que quando chegarão a Aldeã, quaíi toda a gente era fora

fogindo quanto mais podiao huns caminho de Tanger , ou-

tros pêra outro lugar forte que fe chamava Benafayat , outros

pêra a ferra. E a noíTa gente nom fazia fenom efpalharfe per

eíTes campos , cada huns como fe lhe a ventura aceitava
,

huns a matar, outros a recolher naquclhis Almas que' acha-

vaõ ir fogindo, outros tomarão carrego de apanhar o gado,
e ajuntallo hum com o outro , de guifa que cada huns tra-

ziaõ fua ocupação. Em pêro os Caílcllaos ufarao em efte fei-

to de grande crueldade, ca matavaó molheres e moços pe-

quenos , do que os noíFos ante nem deípois quifenõ ufar
;

de que lhe os Mouros daqucUas Comarcas houveraõ grande
ódio aalem do natural. E acertoulFc Mem Daffonfo fer com
alguns no encalço daquelles Mouros , os quaes levavam, anre

fi
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íl as molheres e filhos : e querendolhi: os noíTos -embargar o
caminho, pellejarom com elles , obde "martuorn hum muy
bom efcudeiro daqucllc Conde

,
que fe chamava Diego da

Valle, e affi a hum daqueUes mturaes de CaílcHa'; e a íÍi fe-

rirão o cavallo áqucUe Mem DaíFonfo , de que a pouco fpa-

ço fez fim. Fcrnaõ Daires Savedra per lua parte , com al-

guns dos noíTos que o fcgúiraõ , ÍT. JoaÔ Falca6', Affonfo

Caldeira , Gomez Diaz, Jóaô Privado , e aíli com alguns feus

que o acompanh.ivaô , em hum ribeiro cjne fe chamava Bena-

curiel , donde houveraõ vift.i daquelles Mouros que pellcja-

rom com Mem Daffmfo , e come^arorh de os fegúiri, os quaes

acabarom acerca de huma vinha, oridè^ogo Pcro Falcão ma-
tou hum foo Mouro de cavallo que ant-re aquelles era , cá

todoli'>s outros eraó apee , e cite foo os acaudelava. Nobre
e valente cavalleiro era eíle Joaõ Falcão , cujos feitos adi-

ante contaremos; E Affonfo Caldeira matou o primeiro de

pc , e per femclhante começarom de -fazer aòs outros que

âchrvaõ em forte, e feriao os Chriftãos de xr atéxx, e an-

darão aíli com os Mouros fazendo fuás efcaramuças : e fe-

nom foraõ huns valados de que fe aquelles infiéis abrigavaõ,'

alli fezera a mayor parte delles fua fim , e como quer quê

fo(Tem numero de cl atee ccj morrerão porém delles xv ; fem

algum dos nolTus receber danno , íomente Joaó Privado a

que matarão hum cavallo. E defpois que fe os Mouros co-

meçarom de recolher aa ferra , e que os noíTos nom teveroní'

com quem pellejar , começarom de feguir cada hum pêra

fua parte. E quifera Joaó Falcão rodear hum monte
,

pêra

ver fe acharia gente contrairá , ou gado em que fezera prefa

,

defavifado de huma gfande foma de contrairos, que llavaõ

de trás de hum arrife de pedras fperando fuás molheres e

filhos, os quaes Mouros foraÕ primeiro viftos de Diogo de

Bairros
,

que feguia áquclle porque havia antre elles fingu-

lar amizade, e por ello o feguia aíTi por fer feu companhei-

ro em qualquer perigo. E como quer que lhe bradaíTe na

mais alta voz que podia , nunca foy ouvido fenaõ já acerca-

dos
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dos imigos. E quando aquellcs Mouros virão Joaõ Falcão

taõ acerca de íi , teverom que lho trazia alli fua boa fortu-

na , fe quer pêra tomarem alguma parte de vingança de tan-

to danno ; e afli lairaô mui rijamente a elle. E em ifto che-

gou Diogo de Barros, e aílí como forao juntos, afli come-
çarom de fe retraer , nom fem grande perigo e trabalho , co-

mo fe pode coníirar onde foíTem fomente dous pêra fe de-

fenderem a ccc , e ainda mais , e em terra algum tanto fra-

gofa , ca era na faldra da ferra : houveraõfe porém fem dan-

no em huma lomba onde foram viftos dos outros, em cuja

companhia pellejarom acerca da vinha. E juntaraõfe João
Privado , e Affonfo Caldeira , e Gomez Diaz com ata dez

,

ou doze daquelles de Caftella
,
que ajudarão áquelles primei-

ros a fofter aquclle trabalho , fendo o numero dos Mouros
cada vez mayor, e tendo os noífos dous muy grandes con-

trairos , o primeiro cavallos muy canfados , e o fegundo hu-

ma decida muy afpera , e muy chea de pedras. E antre aquel-

lcs infiéis feriaó ataa oito ou dez de cavallo, que fe chega-

^

vao aos Chriílãos fem nenhum temor, principalmente pollo

oulio que tinhao dos feus de pee que vinhaõ acerca ; bem
he que defpois fe ajuntarom outros aos noflbs que feriao

ataa xvj
,
pêro a força do trabalho principalmente ficava fo-

bre quatro , ÍT. Joaõ Falcaô , Diogo de Barros , Affonfo Cal-

deira , e hum Caftelaó que fe chamava Diogo de Vargas
,

homem aflaz ardido , e defcjofo de bom nome. E com as

muitas voltas e ameudadas que eftes quatro faziaõ , hiao dan-

do lugar aos outros que fe faiflcm ; matando porém os Mou-
ros ho cavallo daquelle Caftellaõ , como quer que era o di-

anteiro ; e os noíTos o falvarom trazendo antre fi atá que o
tirarão do perigo. Antre aquclles Mouros de cavallo era

hum , cuja femelhança nom era menos efpanrofa que maravi-

Ihola de ver áquelles que o bem efguardavaõ , efpecialmen-

te os trafeiros, ca era Mouro de grande corpo, e andava em
hum poderofo cavallo , e todo defnuado fem palmo de pano
de cor, nem de linho, fua cabeladura comprida e folapada,

fua
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fua cara fobrc o preto , roftro comprido , e magro , nariz

grande , c olhos já quanto encovados ; e cada vez que me-
neava leu cabelo pêra vir fobrc os nolTos , levantavalhe o ven-

to os cabcllos , c fazialhe o rofto mais comprido , e a cara

muito mais temerofa , em tanto que nom parecia áquelles

noflbs quando faziaõ a volta , fenaó que viao a fombra da

morte que lhe foprava nas coitas. E fegundo o lugar era pe-

rigoio , e cUes íem fpcraiiça de focorro , vendo hum corpo

taõ disforme com taõ irofo fembrante , naÔ podiam ficar fem
temor. E aíli foraõ os noíTos

( DO CAPITULO CXXIF. )

em aquclle dia feitos cavalleiros Dom Fernando filho daquel-

le Conde , o qual todos feus dias trabalhou por fe moftrar.

digno daquella honrra , e Nuno Vafquez Daltero , e Nuno
Pereira , Duarte Fogaça , Inhego de Soufa , Diogo Dalmei-

da , c foraõ mortos catorze cavallos , e os noíTos trouxeraó

pcra a Villa Ixxiiij almas , c xc vacas , e bois , e ccc cabe-

ças de gado pequeno , e dez afnos , e outro muito defpojo

de roupa , e armas , e alfaias de cafa.

CA-
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CAPITULO CXXV.

Coíno o Conde foi ao Vai Danjara a humas Aldeãs

que eram alem Danexamez , e da cavalgada

que trouve.

T Ornando o Conde daquella viagem, logo começou de
penfar como poderia entrar outra vez em terra de Mou-

ros , tendo tençaõ de ir a Çafa , entendendo que aalem da
honrra que feria grande

,
per femclhante feria o proveito. E

porque vio que nom tinha gente que lhe abaftaffe pcra fa-

zer o que defejava , fegundo os contraltos que fperava da-

char ; e porém mandando a Diogo de Bairros que paíFaíre

em Caftella , e que fallaífe com Saavedra
,
pêra ajuntar algu-

ma gente daquelle Regno, e fer na companhia com elle. E
fendo aíE aquelle cavalleiro com fua embaixada , na femana
de Lazaro fe acertou de fogir hum moço do Conde que fe

chamava Anrrique , o qual fora Mouro , e derao aquelle Senhor
a enfmar a hum Clérigo, com entençaõ de o dar á Igreja

;

e parece que por naõ faber a liçaô , fora ameaçado de fea

meílre , e com medo tomou caminho de Cepta : e o Conde
cuidou que fe fora pêra os Mouros , e que lhe contaria a

tençora que tinha dentrar. E porem mudou o pofto , e en-

trou logo
,
porque os Mouros cuidaíFem que per alli fatisfa-

zia ao que começara ; e em hum dia de Ramos entrou em
terra Danjara, onde fez roubar huma Aldeã: pêro como a

gente da terra fempre ftava alvoraçada das entradas
,
que o

Conde já em elles fezera , como tendes ouvido, foraõ logo

avifados , e ainda bem nom ouviaó o rumor da gente , logo

entenderom em fe falvar , em tanto que nom poderom os

noíTos haver mais de cinco almas , e liij cabeças de gado
grande, e outro pouco meudo. E vindo Diogo de Barros de
Cepta, onde fora dcfcmbarcar com a gente de Caftella, to-

pou
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pou com o moço que fogira Dalcacer onde fe chama Agua
de Ramcl. E a tenção com que Diogo de Barros foi defem-

barcar a Cepta , fegundo cremos , foi porque os Mouros fem-

pre tinhaõ Atallayas per aquellas ferras , e fe viíTcm defem-

barcar a gente
,
que entendcriao que era pêra feu danno ; c

que fe defembarcalTem em Cepta
,
que nom haveriaô rezom

de penfar nenhuma coufa , e per confeguinte fc nom avi-

fariaó.

CAPITULO CXXVI.

Como ho Conde foi a C^afa, e da cavalgada que trouve.

JA' quando o Conde tornou daquellas Aldeãs que ouviftes

no paíTado capitulo, achou em Alcácer atte trinta de ca-

vallo daquelles naturacs de Caílella , e corenta homens de

pce , e befteiros , com os quaes fe vierom outros de Cepta
querendo íer naquelle feito j ca bem fabiao que pois que os

o Conde mandava chamar a Caftella
,

que lhe nom defpra-

zcria com os de Portugal. E ordenou logo de feguir fua pri-

meira tcnçom , dcfpachando hum Alfaqueque que hi ftava re-

theudo com dous Mouros que fora refgatar , moftrandolhe

aquelle Conde como o retevera aíTi aquelles dias
,
por aquel-

la entrada que já fezera , nom fer per elle nem per cada hum
daquelles defcuberta aos JSIouros daqucUa Comarca. E na-

quelle mcfmo dia que os Mouros partirão, acerca da noite

partiu o Conde aa terça feira da femana mayor : e fabendo

elle como aquellas Aldeãs onde elle iha tinhaÓ poftas guar-

das pêra os avifar dalgum danno, fe lho os Chriílãos quifef-

fem fazer , defviou o caminho pêra outra parte , rodeando

bem três legoas , ataa que entendeo que tinha paífado o lu-

gar em que as guardas ftavaó. Mas poftoque fe elle guar-

daffe daquellas , nom fc pode guardar doutras que os de Luz-

mara tinhaó poftas , ca a fua entrada fora per antrc humas

Tom. III. Qg e as
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e as outfas ; e como foi fcntido daquellas aíll fezerom logo

fuás alraenaras
,
per que toda a terra em pequeno efpaço foi

avifada, e fora a primeira entençom do Conde quando par-

tira da Villa que , fe nom foíTe fentido , ir as Aldeãs do Far-

Tobo ; e que fe fentido foíTc , ir mais adiante a huma grande

povoraçao que fe chamava Çafa Danjara , em que aquelle

tempo haveria paíTante de ccc vezinhos ; a qual ítava em hum
grande outeiro mui fragofo de todallas partes , a que nom
tinha mais que huma fó entrada pêra a gente de cavallo

,
que

nom era mais larga que huma porta da Villa. E cftá efte

outeiro, ou mais direitamente fe pode dizer ferra, cercada

de campo de todallas partes. Os Caftellaos quando viraô que
crao fentidos , e fouberaõ a povoação da terra , diziaõ antre

íi : Ej}e Conde Jefudo he y e bem fabe da guerra , tornarfeba.

A qual coufa elles nom haviaô tanto pollo bem alheo , co-

mo por fua fegurança , ca lhe parecia o feito muy duvido-

fo , e nom fem caufa
,

porque efta era huma forte povora-

Ça6 , a qual tinha Tanger a duas legoas em fua vifta, e par-

te com terra de Benamcnir , e com terra de Luzmara. E
porém o Conde fez ajuntar toda a gente aíTi de cavallo co-

mo de pé ,
porque a levava repartida com Dom Fernando feu

filho pêra dar em huma das Aldeãs , e clle na outra. E tan-

to que teve a gente toda junta, fez caminho pcra Çafa , me-
tendo a gente de pé diante de fi , mandando a Alem Da-
fonfo com alguns de cavallo que levaífe cargo da fua gover»

nança ; ficando elle nas coftas com toda a outra gente de ca-

vallo. E alTi foraõ indo ataa cerca do lugar , donde já ou-

viaõ os grandes alaridos que os Mouros faziaô ; e vendo co-

mo ainda nom era mcnha fobrcfteveíle aíR
,

porque em taes

lugares a efcuridaõ traz muitas mais vezes perda que provei-

to. E como vio que começava defclarecer
,

que foi logo

acerca , mandou dar aas trombetas , e defplegar fuás bandei-

ras , fazendo abalar toda fua gente em ordenança , c os de ca-

vallo pegados nas coftas dos de pee , tomando aquella fobi-

da paíFamente j ca o monte como dixemos era agro , e tra-

ba-
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balhofo de fobir : mas os Mouros haviao por efcarnho fcmc-

Ihante cometimento , ca fegundo a eftrciteza da entrada ti-

nhaõ que lhe levara Deos alli aquellcs homens
,
pêra fazerem

cmmcnda dos dannos que lhe tinhaõ feitos. Ha no inundo
,

diziao elles
,

gente que mais entender que ejia , viremfe ajjl

meter em nojfas mãos ? Certamente a jujliça de Deos os trouxe

aqui pêra mjfa vingança. Eftando todos prcftes áquelle por-

tal pêra receberem os noflbs , nom fem grande íperança de
toda a vitoria. Jgora , diziaó elles bradando altas vozes , ve-

remos ejtes perros
, fe pagarão aqui o danno que tem feito aoí

Mouros de Deos. Nom fom ejtas as Aldeãs a que elles vaÕ fal-

tear de noite , onde tomaÕ os fracos e pobres que achao dormin-

do. Eftas palavras entendia Mafomede , e os que alli erao

que fabiaó aquella lingoagem. E os noflbs aíll como viaõ mais

cfclarecer o dia , aíTi fe trigavom muito mais pêra chegar a

fim de feu feito : e quando já chegarão ao portal , os de ca-

vallo eraõ de mcftura com os de pé , e como quer que os

Mouros pofeíTem toda fua força em fe defender e empachar
aquella entrada , tendo taó largas fuás fperanças , em breve

conhecerom o erro de fua primeira tençaõ
,
porque nom po-

dendo fofrer os golpes dos contrairos , lhe foi neceíFario lei-

xar o portal , e tornar á derradeira fperança que era fogir,

leixandoífe cair per aqucllas pcnnas abaixo, cada hum como
a ventura guiava : onde recebiaô aflaz danno , a huns que-

brando as pernas , e a outros os braços ; outros que eraã

encalçados dos noífos em breve acabavaó toda fua dor , ca

per todallas partes eraó feguidos nom fomente dos de pé

,

mas ainda dos de cavallo , ainda que de poucos pella frago-

fidade da terra. E aquelles que haviaô ventura de eícapar,

juntaraôfe em huma fraga que flava per aquelle campo , e

per todallas partes havia mortes allaz , outros fe Icixavaõ pren-

der por fcgurarem as vidas. Alli prcndiao maridos fem mo-
Iheres , e molheres fem maridos , e padres fem filhos , e fi-

lhos fem padres, os quaes achavaõ efcondidos per eíTas fra-

gas , e per eíTes matos ainda que foíTem baxos , e raros , e

Qq ii de
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de pouca rama , e affi foi feiti cm elles muy grande dcftroí-

çaô em aquclle dia , aílí de mortos como de captivos. E al-

li mandou o Conde juntar fua cavalgada , e começou de dar

ordem como faifle , ca bem fabia que fegundo avilamento que
de fua entrada houverao, e os alaridos que os Mouros, feze-

raõ no lugar, e como a terra ftava ainda toda povorada , e

aquelle lugar cm volta de toda a terra darredor , nom podia

fer que alli muita gente dos contrairos nom acudiíle. E nom
foi elle certamente enganado naquelle pcníamento , ca já
quando começou dabalar , muita gente de cavallo dos con-

trairos, e outra muita mais de pee crao darredor dclles , e

taõ acerca que fe fallavaó huns com os outros , e cada vez
recreciaõ muitos mais. E em abalando afli huma cabeceira de
Luzmara , ftava com nolTos aa falia

,
pedindo feguro ao Con-

de pêra lhe vir fallar, a qual lhe foi dada. Oo Senhor ^ dixe

aquclle Mouro
,

q^iie crueza he efta , e que tribulação taÕ gran-

de he ejla que vem [obre nós ! AJfi tiraes cada dia huns da vi'

da , e outros da terra que os criou. E per ventura nós nemJo-
rnas humens como vós outros , e ejla terra que poffnimos nom foi
de nojfos padres e avoos ? Qiie peccado he ejie nojfo ,

que ca da
dia pedaço e pedaço nos his tirando affi da vida como da terra

em que nacemos ? Bons Reis houve nos tempos antigos em Portu-

gal , e nunca nosfemelhantes dannos fezerao , cotno de poticcs an-

fios pêra ca vós outros fazes. Somos gente miferavel e pobre ^

e havemos Princepes fracos , e fem coração , e por ijfo fomos em
femelhante trabalho. Nom cures agora , dixe o Conde , defe-

tnelhantes pallavras , ca bem creo que nom es tú tam neceo que

9iom entendas
, que vos nom fareis menos a nós Je nos em poder

teveJjVis , ou je vos fentijfeis poderofo pêra nos fazer danno. Vê
tti e ejfes outros, dixe elle

, 7^ queres pe/lejar com nofco .^
que

prejles nos tende. E o Mouro com cara trifte refpondeo que
nom , c partioífe dalli. E o Conde fez logo abalar fua gen-
te , e nom muy longe dalli chegou o Alcaide de Tonger com
cincoenta de cavallo , afora outros muitos que recreciaó de
íodallas partes. Hi , dixe elle contra Mem Daffonfo , e jun~

.
'j.
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tae comvofco vbite de cavallo , e irei ajjl todos ante a cavalga-

da , e gente de pé que a faiba e pojfa reger , e eu ficarey de^

trás com ejles outros de cavallo
,
pêra vermos fe quer efie AU

caide chegar a nó<:. E entaõ fez çarrar muy bem toda a gen-

te coníigo , leguindo paíTamcntc leu caminho. A gente recre-

cia aos Mouros cada vez mais, aífi de cavallo como de pé,
tanto que o Alcaide juntou conljgo cento de cavallo , com
os quaes fe pos aa maô direita , fcguindo femprc em par com
os noífos. E os outros Mouros vinhaõ atras , c affi os de pé
ainda que mais alongados , fazendo fempre moítrança de que-

rer pelejar. E algumas vezes quifera o Conde ir a elles , fe-

nom fora confelhado do contrairo per Lourenço de Cáce-
res , que era Adail de Cepta , o qual era homem que muito
fabia no auto da guerra, l^^om cureis Senhor ^ dixe elle , de

cmuneter fenom fordes cometido , cd o feito ftd muy duvidofa

pella mnhidao da'' almas e gaio que levais , e vedes como eftoi

gente crece cada vez mais ; e nom façaes conta fe pelltja hou-

verdes
y
que o haveis dljaver com menos de ccc de cavallo , afo-

ra a gente de pee que vedes quanta he. E em ifto começou hu-

ma Moura vellaa de fe lançar no chaõ , nom querendo {a) pêro

que a feriíFem , e quiferomna deixar. Nom cures , dixe aquel-

le Adail, atite a faze matar, ca fe os Mouros vem que a lei-

xaes , hao de cobrar grande coração
,
porque aiidarom que nem

podes já mais fazer. Pello qual a Moura foi logo morta , cu-»

jo fpanto fez a todallas outras ir em aíTeflego feguindo fua

viagem. E fendo já o Conde acerca de huma fobida que fe

chama do Romaó , fez o Alcaide de Tanger moftra de fe

querer adiantar pêra ir tomar primeiro a fobida , a qual cou-

fa conhecida pello Conde , mandou feu filho Dom Fernando

com XXX de cavallo dos melhores que elle conheceo
,
que to-

maífem a fim da fornada , e que eUcveífem em cila ataa fua

chegada : e como quer que parte daquelles Mouros tomaífem

a dianteira , nom quiferaô porém chegar á fim de feu corae-

Qa) Parece falcar aqui a palavra caminhar , ou fcmelhante.

ÇO,
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ço, ante fe tornarão atras , nunca oufando de cometer ne-

nhuma pellcja , como quer que aíTa,*!; eraõ requeridos dos Mou-
ros, e Mouras que levavaõ atados , os quaes bradavaõ que
lhes acorreíTem , e nom os leixaíTem padecer em captiveiro. E
quanto aaquelles era trifte a volta daquelle ajuntamento , tan-

to era o feu alegre de ver aos que ftavaõ naVilla, quando a

ella chegarom. E íegundo o que aquelle Alcaide Mouro , e

os que com elle eraó aodiante dixeraõ , huma das princi-

paes coufas porque nom oufarom de cometer aos Chriftaos ,

foi a boa ordenança em que os viraõ paflar. E foi o le-

guimento daquelles Mouros de cavallo e de pee atte Agoa
de Liaó, que feraó duas legoas Dalcacer, ou pouco mais;

e dalli em diante forao os noíTos feguros de nenhum em-
bargo. Hora quem poderia eftar na Villa Dalcacer aaquel-

la chegada
,

que nom faiíTe a ver taõ fcrmofa coufa , ca

vinhaô alli atadas ccciv almas , e paíTante de mil cabeças

de gado grande , e cc cabeças de gado pequeno , e xxiij

beftas cavallares , . e paíTante de cincoenta afnos , e forao

os Chriftãos cxxv de cavallo , e cccl de pé. Dos Mou-
ros que morrerão naõ fe pode faber o conto certo ; co-

mo quer que foíTe , nom podiaô fer fcnom muitos : c dos
Chriftãos foraõ mortos dez de gente de pee , os quaes
como gente neicia fe meterão pellas cafas fem reíguardo ,

onde nom entendem fenao no roubo. E foi efte feito aos

cinco dias do raes Dabril em huma quarta feira de trevas.

I'

,
.-•"'1
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CAPITULO CXXVII.

Como o Conde Dom Duarte trabalhava por haver a

ojjada do Injante Dom Fernando^ que flava ante

as portas de Fez.

ASíI era aquelle Conde virtuofo , nobre , e bom
,

que
nom fomente era amado de feus próprios naturaes , mas

ainda dos eílrangeiros , e naõ taô fomente da gente de fua

ley , mas dos contrairos delia ; ca poftoque lhe os Mouros
per rezaõ dcvcíTem ter tanta imizade , conhecendo porém fuás

virtudes aviaôno por bom, esforçado, e verdadeiro. E que-

rendo elle tentar fe poderia haver a oíTada do Infante Dom
Fernando , mandou fallar com alguns daqucllcs privados Dcl-

Rcy
,
pêra ver fe lha dariaó por algum preço. E fabendo co-

mo ElRey de Fez ftava em Tanger, lhe mandou hum gibo-

nete mui rico, e huma cellada , e duas lanças, todo muito

bem, e muito ricamente guarnido. As quaes coufas lhe man-
dou per feu Alfaqueque. Senh r ^ dixe Antaó Vaz , o Conde

meu Senhor vof envia ejlas coufas , conhecendo de vós que f^es

grande e nobre Rey , e que fegundo vojfa nobreza e grandeza
,

ajjl vos comprem as coufas Reaes e nobres '. e que vos pede ,

que afji como de Senhor nobre que elle he que vds recebaes aquef-

tas coufas , crendo que guardado aquello que pertence a Jeu Rey

e a fua ley , em to ío ai fará vojfo prazer e mandado. ElRey
de Fez foi muy alegre com aquelles donativos

,
prazcndoihe

muito com elles, e quantos Marys alli ftavaõ todos louvarão

fcmelhante prcfente. Certamente
.,
Senhor^ dixe Moley Hea

,

nom fe pode dizer do Conde Dom Duarte fenom que he hum dos

efpeciaes cavalleiros do mundo , e ajjl como nijio , e nos autos de

cavallaria , ajjl he franco , e liberal cm feus dados , c coufas com

que ha de prejlar. Vede que nobreza de cavalleiro
,
quitar af-

ji tanto ouro a Xeque LaroZy^e ferlhe tao favorável no refgate

de
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í]e feu filh-) ^ jenào [eu hnigo. Hora Senhor , dixe Antão Vaz
contra ElRcy, eu queria faliar com vojfa Senhoria cutray cou-

faí ,
que me o Conde meu Senhor mandou que vos dixejfe. El-

Rcy fez afjft.ir todos afora , c dixe que dixcíTe quanto lhe

aprouvclTe. Senhor , dixe Antaõ Vaz , o Conde meu Senhor vos

envia dizer como vós tendes alli aquelles offos do Infante Dom
Fernando , os quaes vos fazem alli pouca honrra , e menos pro-

•veito ^
que vejais Je quereis algum dinheiro por elles ] e que pof-

toque elle nm tenha tal anthorida e DelRey feu Senhor
,

que

elle fe atreve e baratar qualquer preço em que fe elle comvoj-

€0 concertar , nom Jendo taô defarrezoado que o elle per Ji n.m

pojfa fuprir. EiRey dixe que acetava feu requerimento , e

que o prtço queria que fuíTem xvj mil dobras, e Antaõ Vaz
começou de ferir fem dizer palavra , e perguntado pcraquel-

le Rey que era o de que fe ria; Riome ^ Senhor^ dixe elle,

porque vos ouço pedir femelhante couja , nom fabendo que pedi-

reis fe elle fra vivo. Pois ^ dixe ElRey, levalhe tii efle reca-

do \ ca pofloque eu i/lo peça ^ condecenderei ao que for rezao y

e ainda menos
^
por me prazer c.'e fazer honrra , e mercê ao Con-

de ,
porque he bom cavalleiro , e filho doutro tal \ e o feu Rej o

deve muito de preçar e honrrar. E fegundo aquelle Alfaque-

aue pode fentir, fe o feito então fora mais requerido, viera

a 6m com pequeno preço ; mas feguIoíTe logo a paíHigem

DelRey em cilas partes, e ao Conde que o entender em ai

,

e desí lua morte foi caufa de fe o feito mais nom executar

per aquelle mod 1, E feguioíTe que ftando aquelle Alfaqucq'ic

cm Tanger mandou lá o G mde dous Bragintins pcra fbcr

parte delle. E por quinto nom era ainda deíembargado Del-

Rey de Fez houveraõ aquelles navios rezaô de fe tornar ; e

em partindo daquelle porto , viraõ hum barco que vinha de

Caftella pêra aquella Cidade , no qual era hum Mouro Al-

faqueque com muitas coufas aíH pêra refgate de Chrifcaos
,

como pêra vender e dar. E foi alli tomado hum Caftcllao,

que poucos dias havia que quifera fazer reprefaria em Dom
Henrrique filho primeiro deíle Conde , vindo per Xerez , di-

zen-
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jsendo aquelle que comprara hum cavallo por fcu dinheiro
,

e que o Conde lhe nom quifera confentir que o IcvaíTc , lo-

mcnte que o ven-dcíTe ; mas o Corrcírcdur do lugar vendo
quem Y)om Henrrique era , nom quis entender no requerimen-

to que lhe o outro fazia. E quando fe aquelle Caftelaô vio

em poder do Conde , bem lhe prouvera ter obrado pello con-

trairo contra leu filho , efpecialmente quando lhe foy dito

que aquelle Senhor o mandava enforcar. Em pêro ao defpois

a rogo do Duque de Medina foltou aquelle, e aos outros,

e também o Alfaqueque , mandandolhe entregar com boa
vontade todo o que certamente foube que vinha pêra rendi-

ção de Chriílãos.

CAPITULO CXXVIII.

CoffJo j^oaÕ Falcão , e Diogo de Barros forao a Tan-

ger ^ e quantas vezes. E do recado que kvaraõ a

ElRey de Portugal.

CHegando aquelles dous cavalleiros a Alcácer, Joaõ Fal'

caõ , e Diogo de Barros , deraó fuás cartas de crença

afli ao Conde , como a Sancho Fernandez , e cada hum de
fua parte trabalhou de comprir a vontade DelRey o melhor
que pode {a)

;
pêro logo o Conde dixe aquelles que nom

fallaílcm em entrada de cano
,
que era bogeria , e fe cuidaí-

fe outra maneira per que fe o feito podeífe acabar. E toman-

do primeiro efpaço pêra penfar em ello
,

juntaraofe todos

pêra praticarem no cafo. Eu , Senhor , dixe aquelle Sancho
Fernandez

,
prcjles tenho meu b/irgantim , n? qual poerei o cor-

po por ferviço DelRey
;
pêro pois que vos dizeis que nom falie-

mos na. entrada pello cano , eu nom fey outra nenhuma maneira-

como fe aquella Cidade pojfa efcalar. Eu fei , dixe Diogo de

(íi) Parece haver aijui falta no inanufcrito.

Tom. III. Rr Bar-
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Barros, hum pedaço de muro acerca do caftello mtiy azado pê-

ra fe acabar todo o feito
,
porque da parte de fora naÔ tem bar-

reira , e he de tal fortaleza e altura
,
que polia fegurança que

os Mouros tem do lugar , mm põem na guarda delle tanta dili-

gencia , como nas outras partes ; e da parte de dentro nom ha

cafas pegadas ao muro
,
per que hajaô de fentir os que andarem

encima , mas ejld junto com hum pomar de rezoala grandeza '.

nem finto per todos aquelles muros lugar mais azado , nem def-

pfl) pêra fe a Cjd.ide e/calar fenaS aqnelle. Jflo , dixe Diogo
de Barros

, fei eu bem
,
porque aquelle Mouro em cuja cafa eu

eftava , tem huma quintaã daquella parte , e ihamos per alli

muitas vezes , e eu olhava bem o lugar. E fobre todo que temos

muy boa terra pêra ir do mar atte o pee do muro. Hora pois

que ajjl he y dixe o Conde, fera bem que metamos mao ao fei-

to. Senhor^ dixe Sancho FernnnJez , o brapantim pre/les efidy

e eu com elle pêra ferviço DelRey
,
pêro eu naÕ queria meufo-

hrinho nefla fazenda
,
porque eu o conheço melhor que ninguém ,

ca nom tem cabeça pêra aJu.Jar a governar femelhante feito. Os
outros prefumindo que femelhante ouvida procedia mais dal-

gum outro nom verdadeiro refpcito
,
que por outra tenção,

nom curarom de atender a ello, paliando per algumas palla-

vras
,
per que ao Sancho Fernandez nom parecelTe que ellcs

cm tal cafo menos preçavaô feo confelho , como quer que

aodiante achaíTem aflaz verdadeiro. O bragantim foi logo

preftcs ; e porque a companha nom houvefle algum fentido

da fim pêra que alli eraõ vindos , dixe Diogo de Barros, que

quando elle era captivo , aquelle Mouro que o tinha eftava

muitas vezes em huma quintaã fora da Cidade, e que tinha

molhcr, e filhos , e fervidores , e que entendia que haveria

em elle boa prefa , ca era de tanta fazenda que ligeiramen-

te daria por fi muito
,

por naô padecer captiveiro. Todos
differaõ que craô muito ledos de o feguir e acompanhar; e

porém cometerão logo aquclla noite fua viagem , e quis fua

boa ventura que forao acertar fete Mouros
,
que ftavaô pef-

cando na cofta , os quaes ligeiramente tomarão , de que to-

,„d.a
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da a companha foi muito alegre , havendo por bom começo.

E por aqucUa vez nom poderão filhar terra
,
por azo da gran-

de folia que havia no maar , efpecialmente no lugar onde ha-

viaõ de fair. E tornando outra vez , acharão o mar dcfpoílo

,

e viraô muy bem o lugar , o qual acharão muy azado pêra

o que elles defejavaó
,
pello qual tornarão a concertar fuás ef-

cadas pêra fobirem ao muro , como de feito fobiraô
; onde

todos três eíleverom algum pequeno fpaço , andando per el-

le fem ferem fentidos , e emfim colheo cada hum fua mao
chea dervas , e tornaraófe pêra feu navio. Eíle muro he an-

tre o caftello e ha torre
,
que fe chama a torre de Gilhaire

,

em que ha cinco cubellos. E ifto alE vifto fallarom com o

Conde todo o que acharão , tendo confelho antre fi de o no-

tificar logo a ElRey ; como de feito - fezerom
,

partindoíTe

pêra o Regno , e com elles João Defcalona , o qual vendo

como lhe ElRey moftrava mais favor do que fua nobreza re-

queria
, quis moftrar que per fi mefmo lhe poderia azar ou-

tro lugar mais convinhavel pêra fe aquelle feito acabar, co-

mo contaremos adiante.

CAPITULO CXXIX.

Como ElRey faliou com feu Irmão acerca das novas que

houve do efcalamento de Tanger , e como foi di-

vulgada a ida do Infante. E como falecco a In-

fante Dona Catalina.

Ertamente eu naõ poderia efcrever com quanta ledice

ElRey ouvia aquelles feus criados as novas daquelle fei-

to de Tanger , e tanta era fua ledice que já lhe parecia o

feito acabado : pêra a qual coufa logo fez chamar feu irmaÕ

,

com o qual fomente tratou todo o que fe naquelle feito de-

via fazer , ainda que , fegundo entender de muitos ,
aquelle

confelho naó foi taõ examinado como devera , fegundo os

Rr ii fei-

c
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feitos que fe defpois feguiraõ , efpecialmentc na paíTagem

4]Ue ambos aquelles Príncipes fezcrom em eftas partes ; ca

íegundo eu verdadeiramente pude faber , fe o cargo fomen-

te ficara ao Conde Dom Duarte o feito fe acabara de todo

,

fegundo adiante entendemos contar. Defpois que aquelles

irmaôs fallaraõ fobre aquelle feito , cobiçofos de engrande-

cer feu nome , acordarão de paíTar a eftas partes : e porque

lhe pareceo que aproveitaria ao feito fer melhor deíTimu-

lado , ordenarão antre íi que o Infante pediífe licença pêra

paffar fomente , fingindo que por quanto tinha encarrego da

governança de dous meftrados de Chriftus , c de Santia-

go
,

que lhe era encarrego nom trabalhar alguma coufa por

cxalçamento da Santa fee Catholica ; mandando logo per-

ceber todollos Commendadores daquellas duas Ordens. E
como aquelle tempo era a principal peflba do Regno , def-

pois de feu irmaó
,

quafi todos pediao licença pêra o ir

íervir naquella ida ; mas efta diflimulaçaó nom ficou por co-

nhecer quafi a todos , ca iogo fe pellas praças andou di-

zendo como aquello era manha , ca ElRey todavia havia

de fcr a cabeça daquella emprefa. E feguiofíe que naquel-

les dias adoeceo a Infante Dona Catalina, irmã defte Rey

,

a qual ftava em Sanfta Clara como temos contado , de que

a poucos dias morreo , fendo nobre molher, e comprida de

muitas vitudcs , c aíll acabou muy fantamente ; e foy fcpul-

tada em Sanfto Eloy de Lixboa, onde ella faleceo.

CAPITULO CXXX.

Como o Conde foy fobre as- Aldeãs do Farroho , e de

. Benavolence , e da cavalgada que troiive.

T Ornando afll o Conde da Çafa com fua cavalgada gran-

de e rica , tendo todos aquella Pafcoa com grande pra-

zer, porque a todos chegou parte daquelle ganho , começou
de
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<le penfar no que lhe convinha de fazer por acreccntar fcu
valor

; e mandou logo chamar feu filho Dom Hcnrrique a

Portugal, onde era, porque dilTcraõ que quifcra fazer huma
grande coufa, fe o nom empachara grande doença, que ío-

brevco a Condeífa fua molher , tal de que todos fperarom
fua morte , em que durou muitos dias

;
porém tanto que a

vio garecida , como quer que aquello pêra que feu filho fo-

ra chamado nom era já em tempo de fe fazer, começou de
pcniar em outra coufa. E porém fez chamar Joaô de Lcpe

,

e Gonçalcte , e Pêro Dantequeira , e Diogo Çapatciro que
eraõ elcuitas. Qiieriafaber de vós outros fe (abees , dixe elle

,

como ejlao aquellas Aldeãs do Farrobo , e de BenavoJence ? Pou-

co ha , Senhor
,
que contra ejfas Aldeãs tomamos hum Mouro , ref-

ponderao ellcs , mas nom tevemos cuidado de fpiar o lugar.

Hora pois , dixe o Conde, hi contrella , e nom entendais em
outra coufa fenom em me ver ejfes lugares como ejlao povora-

dos , e per que modo , ou per onde Je poderiaÔ melhor entrar
,

certeficandovos bem do caminho que poderemos levar
,

que n nt

lejamos feníidos das guardas ; e nom curees de Jaltear ,
por nom

Jerdcs fentidos , e eu vos emmendarei o ganho que hi poiierees

haver. Os outros dixeraó que o fariam com boa vontade,
partindo lago no outro dia pela vereda de Tuar , e foraõ

ter dia aa ferra Dancxamez, onde penfarom que tinhaõ apa-

relhada fua fim
,

porque fe acertou de virem por aquelle

mefmo caminho atá corenta Mouros de cavallo, e cc de pé,
os quacs fe foraõ lançar em cillada acerca da Villa pêra ver

fe poderiaó fazer algum danno aos da guarda. E tanto que
viraó que os noífos fahiao , ainda que aíTaz eraõ de poucos,

quis Deos que fomente com a viíla de dous que hiaó diante

rcccberom tal efpanto
,
que começarom de fogir , nom com

menos trigança que fe foíTcm fentidos de todollos da Villa
,

nom havendo nenhum fentimento de nenhum daquelles efcui-

tas , os quaes andarom tanto de noite
,
que foraõ tomar dia

fobre aquellas Aldeãs , liuns em huma parte , c outros na ou-

tra. E em tornando com recado ao Conde
,
querendo faltear

duas
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duas Mouras cm huma daquellas eftradas , foraô viftos , c

quis Deos que dous efcaparaó fobre dous carvalhos , e os ou-

tros dous fe falvarao per outras partes ; andara6 porém fora

três, ou quatro dias. E nom fomente foy aquelle Senhor ale-

gre com as novas da volta da terra quehouverao, mas ain-

da com fua vinda, que elle fobre todo muito mais prezava,

ordenando logo de entrar ás ditas Aldeãs. E porque nom ti-

nha tanta gente como compria pêra fua fegurança , mandou

a Tarifa , e Abeger , e aíll a algumas partes daquelle Rcgno
de Caftella por alguma mais ; de guifa que aíli dos naturaes

como dos eftrangeiros partirão com elle cc de cavallo e cccc

de pee. E quis alli Deos que as guardas que os Mouros ti-

nhaó na ferra nom guardarom aquella noite
,

porque houve

antre elles defavença , ca huns diziaõ que as pofeíTem , e ou-

tros receando a paga diziaõ que nom , ca efcufado era de

clles ferem entrados de gente de cavallo per femelhante lu-

gar. Ordenou o Conde que feu filho com alguma daquella

gente foíTe per huma parte
,
pêra ir dar no Farrobo

,
que era

a principal Aldeã daquella Comarca , e elle foi pella comia-

da da ferra pêra decer ás outras Aldeãs daquella mefma Co-

marca
,
que erao alem ; e por tal que fe os outros fogiflem

pêra a ferra
,
que os podelTc la tomar. Dom Henrrique aífi

como havia de ir mais perto, aíIí entrou primeiro
,
pêro co-

mo quer que folTc nom pode chegar fenom menhã chaã , e

ao decer da ferra foi fentido dos Mouros, de guifa que quan-

do elle já chegou, grande parte delles erao fogidos pêra as

branhas que fom muito acerca ; tomaram ainda porém ataa

xxxviij almas, e ccc vacas, e muito gadomeudo, e desí fez

roubar e queimar a dita Aldeã , e deceoíTe pêra o campo
,

onde havia daguardar feu padre. E o Conde chegou alto dia

aaquellas Aldeãs , onde havia de ir, porque alem de fer mais

longe, havia de paífar hum pedaço de mato bafto e alto,

onde nom havia caminho ; e já quando começou de decer

da ferra , haviaõ delle vifta os moradores da terra , e nom
fomente foraó os Mouros daquellas Aldeãs avifados per a vif-

tâ



DO Conde D. Duarte de Mfnezes. 321

ta do Conde, mas primeiro pello alvoroço que ouvirão nas

outras de feus vezinhos , de guifa que todos fogiraô pêra as

branhas que fom alli muy grandes , e per femelhante pêra

outras guardas que tinhao na ferra aíll elles como feus ga-

dos
;

pello qual nom acharom já quaíi nada. E porém man-
dou o Conde que apanhaíTem iíTo que achaíTem , e que po-

feíTcm fogo ás cafas, e aflí aos frafcaes do paô que ftavaô nas

eiras, e nos agros: e foraõ em breve queimadas e deftroi-

das todas aquellas Aldeãs e pães
,
que ftavaõ antre elle e feu

filho. E de huma parte pelío alvoroço que huns e os outros

faziaõ , e da outia pellos fogos , houveraõ muitos Mouros
rezao de recrecer afll de cavallo e de pee , antre os quaes

era o Alcaide de Tanger ^ e alguns daquelles fe chegarom
ao Conde , o qual vendo íeu atrevimento fez volta fobre al-

ies , na qual cairão mortos alguns , e prefos três. E porque

ainda alguns quiferom ter atrevimento de chegarem aos Chrif-

táos, mandou o Conde que voltaíTem a elles, e forao mor-
tos dous ; e ante que o Alcaide chegaíTe a elle , hum cava-

leiro Mouro lhe pedio leguro , e lhe foi fallar , e o Conde
lhe perguntou , fe era do Alcaide , e fe vinha pêra pellejar

com elle ; Senhor
,
poitco ha , dixe elle

,
que eu parti de Tan-

ger , e ainda o nom leixei partido. Pcro nom tardou muito que

os noíTos houveraõ vifta delles , onde iha per hum valle aci-

ma com hum tropel de gente de cavallo, e hum atabaque

ante li , e huma bandeira , afaftandoíTe de Dom Henrrique

quanto podia
,
penfando que era o Conde , tendo que a ou-

tra gente feriaô corredores ; e desí por fe ajuntar aa outra

gente de pé e de cavallo , que andava acerca do Conde : nem
Dom Henrrique nom andava fem fua parte , ca bem feriaõ

os Mouros que o feguiaõ cento de cavallo , afaftados porém
dcUe. O Alcaide chegou acerca do Conde , tendo em meo
hum ribeiro , citando cada hum de fua parte , e o Conde
mandou que tangeíTem a cavalgada quanto podcífem ; e elle

efteve quedo em huma comiada. E dos Mouros paíTarao o ri-

beiro obra de cincoenta, ou feíTenta de cavallo , e per fome.

Ihan-
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Ihante deciam do cabeço outros muitos de cavallo c de pce

,

mas a bandeira e o atabaque ftavaõ quedos fobre aquelle ri-

beiro. E o Conde como vio tempo razoado , mandou tocar luas

trombetas , e abalar lua bandeira , e foi dar rijamente nos
Mouros , de guifa que logo os dianteiros fezerom a volta

,

levandoos os noíTos per hum fó pee abaixo ataa aquelle por-

to donde ante partirão ; outros fe andarão erpalhando per

hum mato. E os primeiros como foraô no porto, qiiifcram fa-

zer roftro pêra fe ter com os Chriftâos , onde n,iô partirão

com danno; ca houve hi alguns mortos, e outros feridos: e

como quer que outros muitos Mouros acodilTem íbbre aquel-

le porto, pêra o empacharem aos Chriftãí)S
,

paíTaraô porém
os noíTos , levando aos contrairos per huma ladeira ariba , os

quaes vendo a ardidcza com que eraó feguidos , defempara-
rom o cabeço, e poferaó toda lua fperança em fogir ; e os

Chriítãos houveraô logo aquelle meímo lugar , e começarom
de levar aos contrairos de rançada , os quaes endercnçarom
pêra o pé da ferra. E certamente fe os cavallos dos nofíbs

nom foraô canfados em tanto grão
,
que já fe nom podiaô aba-

lar, fora em aquelle dia feita grande matança nos infiéis. E
bem he que alguns de cavallo foraô alli mortos , mas nom
acabara o feito per taÕ pouco , fenom fora o cançalTo dos ca-

vallos, como dixe; e antre os quje foraÔ feridos dos Mouros
foi o Alcaide. E alli fe ajuntarom o pay , e o filho, e per

femelhante fezeraô ajuntar fua- cavalgada , e metella em or-

denança
,
queimando quantos pães achavaô per aquella parte

,

vindo aquella noite dormir a Augua de Liaô, e no outro dia

chegarom a efta Villa Dalcácer com corenta e duas almas , e

com cccl cabeças de gado grande , e palTante de duas mil cabe-

ças de gado meudo. E foube dcípois o Conde que os de caval-

lo
,
que fe ajuntarom naquella pellcja com o Alcaide

,
palTa-

vaÔ de cccc , e da gente de pé nom fouberaõ certo conto,
porque fegundo fe pode eftimar

,
paíTariaô de mil : e foraô

delles mortos xxxiij , e dos Chriftãos nenhum. '
.

.;,r

'"
'

'

." CA-
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CAPITULO CXXXI.

Como certos Mouros daqiiellas Comarcas fe fezerao tri-

butários do Comie.

Vlrao os Mouros daqiiellas Comarcas o grande trabalho

e perigo que tiiihaó com aquelle Capitão , ejuntaraó-
fe todos os principaes do vai D^njara, e fallaraõ fobre o re-

médio
,
que lhe convinha bufcar pêra fua fegurança e aíTofle-

go , e antre eftes era hum Xeque Mouro antigo, e de gran-

de íifo, e authoridade , o qual era deita Aldeã doFarrobo,
porque aquelles Danjara vizinhaõ com Benavolencc , e com
o Farrobo

; e cfte Mouro pello grande vallor em que era pof*

to antre os outros
,
per requerimento de todos fallou primei-

ro. IrmaSs
, e amigos , dixe elle quafi chorando , vós já bem

vedes o grande trabalho em que fomos ^ e a grande ira de De.s

que vem fobre nós , e como por nojfos peccados cada dia vemos

levar dante os nojfos olhos as molheres e filhos , irmãos , e pa-

rentes
, e desi as fazendas , e quanto havemos ;

on'.e os outros

mm ficaõ Jem aquella mejma fperança , fem termos Rey , nem

cabeceira que nos haja de emparar 7iem defender. Ejles h mens

correm t,da a terra , e notn ha hi quem os embargue , e pare-

ce que he vontade de Deos de nos dejiroir ; ca fe doutra guifa

fojfe , ajfa^ parece de rezao que taÕ poucos como os Chrijlaos fom
,

que fe nom tevejfem a tantos e a taes homens , como vedes que

fe tem
^ e nao digo ainda ter, mas o pior que he que tal medo

põem Deos ms corações dos nojfos
,
que cento fogem a dez. Que

foi da antiga nobreza da nojja cavallaria
,

que foraÓ daquelles

cavalleiros , cuja virtude per todo o mundo era tao nomeada !

f^om parece fenom que de todo em todo a jufliça de Deos nos

quer dejiroir : porém he rezau que hajamos remédio fobre nós
,

pois que as brutas animalias he dado da natureza de fe defvia-

rem dos danos que lhe ejlaó aparelhados ^ como vemos q^e mtU-

Tom.' III. Ss tci^
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tas vezes fazem dos laços , e armadilhas que lhe ejlao apare-

lhadas j e ainda vemos que as aves meudas fogem das outras

aves de rapina ,
quando as vem fobre fi. Vós ouvifies a mo os

Chrijlãos tomarão Cepta , ainda que eu entaÕ era bem mancebo

ouvia fallar aos Mouros daquelle tempo , dizendo que logo haviao

de tornar a tomar a Cidade : e forao já tantos malhares de Mou-
ros mortos e captivos fobre ella

,
que fe lhe ajimtaraS a ojfada ,

jd deverão fazer hum cerco mayor que o daquella Cidade \ e fo-

raS os Chrijlãos pouco e pouco defpovoan 'o a terra , ataa que

he 110 ponto que vedes. Agora veo efte Rey dos Chrijlãos , e to-

mou Alcácer , e affi fiziamos delies efcarnho crendo que logo

era tornado a nojfo poder. Veo ElRey de Fez com todo [eu po-

derio duas vezes fobre elle , e aa derradeira tornoujfe pêra don-

de viera ; e elles vaõnos fazendo ijlo que vedes
,

que pouco e

pouco fe vao afenhoreando da terra. Hora fe ajfi ha de Jer que

nós nunca havemos de jazer Jeguros em nojfas camas com temor

dejles homens ^ nem havemos de Jemear hum alqueire de paÕ com

certa fperança de o apanhar , e todo o dia pagar guardas , on-

de nom temos pêra comer avermolo de biifcar pêra peitar ; eu

deria que era bem que ijfo que nós damos ao nojjo Rey , e mais

o que peitamos a quem nos nom defende nem aproveita
,

que o

dejfemos a ejle Conde , e aos feus Chrijlãos , e que nos pofemos

com elles em fegurança , ca nom he coufa nova nem defarrezoa-

áa
,

pois a necejjida ie mefma he iuanifejia tefíemunha que nom

podemos ai fazer. Acabando aíH aqucUe Mouro, todollos ou-

tros dixeraõ que fua rezaõ era muito boa , e que alli nom ha-

via mais que dizer. Hora ^ dixe aquelle Xeque, por levarmos

noffjs feitos per ordenança , cada hum falle com os feus , e po-

tjhalhe ejlas ccttjas em pratica , e veja as vontades que tem , e

ajjl obre o que lhe Deos der
,

que quanto eu praticado o tenho

com os meus. Nem nós , dixerao elles os outros , nom temos

mais que fallar
,

porque já o temos faliado muitas vezes ; e

nom ha hi tal que defacorde dejla tenção , ante lhe peja porque

fe nom fiz com mayor trigança. E já a duvida nom ejld , dixe-

raõ os Danjara, no feito jer proveito de fe fazer , mas ejlános

• Chrif-



DO Conde D. Di/arte de Menezes. 325-

Chrijldos
, fe o quererão outorgar

,
porque jd lhos nos outros

mandatuoí faliar : pêro elles tem agora mmgoa de pao , com qual-

quer partido que lhe commetermos
, feja ejla huma das coufas

que lhe lancemos diante , jp. que lhe faremos logo huma paga em
pao. Hora , dixeraõ ellcs

,
jd temos que nos he necejfario de

avermos a paz , ora vejamos que lhe havemos de dar de trebti-

to. Pêra que he ijfo , rcfpondco aquelle Xeque , ca certo he

que elle vos nao ha de pedir
,
fenom aquello que entender que lhe

nós bem podemos dar , ca elle jd fabe a terra que temos , e o

que trehutamos a ElRey de Fez. Chrijlao he de bem , e homem
de boo fifo ,

jilho daquelle velho de Cepta que foy bom pêra tO'

dos : vamos a elle e quanto n s mais pofermos em fua liberdade
,

tanto acharemos em elle mais favor , e mais mercê , ca efia he

a tenção dos nobres homens. Acordados aíll aquelles Mouros
,

foraô aíli juntamente ao Conde pedindolhe que os houvcíTe

,

c a Mufomcde que os ajudafle. Senhor., dixe aquelle Xeque

,

ejles Mouros , e eu fomos vindjs a ti
,
pcra nos fazermos vajfal-

los do teu Rey , e teus
,
pois que o nojfo Rey nom he homem pê-

ra nos defetider delle , nem de ti. Vê o que queres de nós , e ajji

nos refpon V , e tanto deves de querer ,
quanto tú fentires que

nojfas forças podem abranger j nem nos queiras matar juntos
,

porque tenhas Jempre em nós renda e ferviço. E huma coufa te

dizem )s logo em começo de nojfa avença., que aquello porque n.s

aJJi conviermos
.,

lhe fiaremos logo a primeira paga em pao., por-

que [abemos que os teus fervidores njm fom hora tao abajlados

como o jd foraÕ outras vezes. Cuida que fomos homens forma-

dos daquella mefma tra de que o todos fom. Os primeiras Reis

queforaÕ em Portugal que tinhaojd o Regno todo ganhado
,
prou-'

velhe de avirem com os Mouros , e leixaraon s viver na terra
,

como ainda oje em dia vivem : quanto aa ley cada hum vivera

naquella em que fe entender de falvar , as almas fejao daquelle

que af criou , e os corpos fejao DelRey teu Senhor ^ e teus- Ef-

tas e outras muitas rezoês de grande authoridade dixe aquel-

le Mouro , como homem fabedor , as quacs moverão ao Con-
de penfai em elío , e ainda tomar coníelho , c huns llic con-

Ss ii íe-
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felhavao que o nom fezeflc , dizendo que melhor teria quan-

to cllcs tinhaõ , e ainda elles mefmos por fcus cfcravos
, que

ter huma foo parte
,
que feria o trcbuco que lhe houveíTe de

dar: e outros dixerom que o todo era perigofo , e duvido-

fo , e a parte era fegura , e era bem de mayor fegurança

,

e duração
,
poendo logo enxemplo nos Regnos Daragaõ , on-

de em muitos lugares fomente eftá o Alcaide que he Chrif-

taõ , e os outros faô Mouros. E porém o Conde confyrando

bem todo , determinou de lhe dar paz com certas condi-

ções, fe a ellcs quifeíTem receber; e quando lhes houve de

dar a repoíta dixelhcs ; Ainda que eu bem conheço que ejla paz
he a vós outros mais neceffaria

,
que a mim pr,.veitofa , em pe-

ro porque a mbreza e virtude dos Chrijlãos nno confente de

nom receber aquelles que a elle vem defarmados , e com Jtnal

de obediência , a mim praz de vos dar paz em nome DelRey

meu Senhor , como feu confelheiro , e Jeu procurador que f m em

ejle cafo , e em outros mayores* A qual paz vos 7iom havereis

fenom com ejias condições
, Je a quiferde^. Primeiramente que

todollos moradores de vojfas comarcas , ajji os que hi agora mo-

rao , ou aodianle morarem , darão a ElRey meu Senhvr de tre~

buto
f

e em final de fogeiçao e fenhorio ^ duas dobras de b,m ou-

ro e jujlo pefo , ou Jeu intrinfico vallor ; e ejle tributo pagará

todo homem cafado , ou que mantever cafa per fi ,
pojioque cajado

nom feja , e vofjos filhos nom pagarão tributo em quanto forem

pequenos , e cjliverem fob vojfo poder. Item qualquer vcuva pa-

gará huma dobra em quanto nom for enfiada. Item nenhuns dos

moradores das ditas Comarcas nom virão em Almogavaria per

Ji , nem em companhia doutrem , nem em nenhum outro titulo de

guerra a efla Vilia Dalcácer , nem a todo Jeu lemite , nem d

Cidade de Cepta , nem teraÕ guardas de noite , nem Atalayas de

dia fobre /? , mas eftarao repoifiados fbre ofieguro que lhes affl

der em nome DelRey meu Senhor. Item que pofioque fieutaÕ de

dia, ou de noite Chrijlãos entrados .^ nom faraS fogo^ nem fuma-

ças
,
per que fe os outros poffiam avifiar ; nem confientirao que

ejlem antre elles nenhumas guardas doutras Comarcas , ante me

fa-
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faraÕ faher aí guardas que os outros teverem , de que ellesfai~

bao parte
;
pojt que achem meus almogaveres de noite ou de dia

,

que lhe nom façaÔ nojo , ante mos tragao feguramente. Item fe
por ventura acharetn algum ChriJLio antre fi que fuja de terra

de Mouros^ que mo tragao feguro -^ e qualquer que o achar ave

'

rd dachadego dez onças de prata. E per femelhante me traze-

rã qualquer Chrijlao que fogir daqui pêra terra de Mouros
,

ou de Cepta pêra aqui , ou daqui pêra Cepta , e nom o captiva-

rcm. Itemfe Couberem que alguma gente de cavallo fejunta pêra
vir pêra aqui , ou pêra Cepta

,
que elles mo façao faher por

meu avifamento. Item que poftoque vejaÕ pajfar Chrijlãos per

feu termo
,

que nom fujaÔ das Aldeãs , nem de fuay cafas
,

nem de feus trabalhos em que andarem , mas que andem Jegti-

ros fem nenhum abalamento. Item que os moradores deftas Co*

marcas nom fe ajuntarão contra mini , nem contra minha gente
,

nem contra o Capitão de Cepta , nem contra fua gente em aju-

da ne}n favor doutros Mouros das Comarca': darredr ^ p fioque

me vejaÕ ir , 7iem vir ; nem outras gentes deftas frontarias Del-*

Rey meu Senhor polias ditas fitar Comarcas , nem fora delias
,

mas que antes eflem em fua''- cafas fem fazerem nenhum abala-

mento. Item que fe alguns Mouros da dita Comarca me fentirem

pajfar de noite pêra outra parte , nom darão recado per palia-

vra , nem per outro nenhum avifamento a nenhuns outros Mou-
ros doutra parte

,
que fe guardem de mim , nem de minha gen-

te : e fe algum M luro fizer o contrairá , e der tal recado e avi-

famento a outra parte
,

que elles ditos principaes e moradores

da dita Comarca fejaó theudos , e obrigados de me entregar o

dito Mouro , ou Alouros que o affi fizerem com fuás molheres

e filhos y e nom mos entregando, que elles dito ^- principaes e mO'

radares me papiem ccc dobras de pençao. Item que os morado-

ra das ditas Comarcas nom darão avifamento , nem confelho a

nenhuns outros Mouros doutra parte , nem favor , nem ajuda con-

tra mim , nem contra minha gente , em nenhuma maneira que

feja , nem contra o Capitão de Cepta , nem fua gente. Item que

os moradores deflas Comarcas
,

que comigo firmarem paz , nom
COti'
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confentirao que em Jeii termo ande nenhum gado de fora do ter-

mo feguro. Item que quaefqiier Mouros que quiferemvir fnllar
^

ou trazer alguma couja a ejla Villa a vender
,

que taes como

ejles venhao per feu caminho dereito com bandeira levantada
,

e que nom venhaÕ mais fem minha licença que ataa xxx Mou-
ros ; e que aquelles que ajji quifcrem vir

,
que falem a.s prin-

cipaes , ou a cada hum delies , trazendome recado como vem per

fua licença. Item que quaefquer Mouros que vierem morar aas

ditas Comarcas , Jejao theu los , e obrigados a dar as ditas duas

dobras de foro , e tributo a ElRey meu Senhor
, fegundo he ccn-

theudo no dito contraiUo\ e os ditos principaes das ditas Comar-

cas Jeraõ theudos , e obrigados de me fazer faber quaefquer

Mouros de fora que hi vierem morar , do dia que vierem a hum
mes primeiro Jeguinte , e nym fazendomo faber ^

que elles fèjao

theudos e obrigados de pagar de foro e trebuto a ElRey meu

Senhor ; e também me faraó faber os que ajjt vierem de fora

morar na dita Comarca j e o lugar ou Aldeã em que fe ajjl af-

fentarem pêra morar ; e que fe lhes eu man 'ar fazer alguns

portos ou caminho etn feu termo
,

q_ue elles mos façao e corre-

jao como eu mandar. ...... •'

CAPITULO CXXXII.

Como o Conde foi correr o campo de Liízmara ^ e do

gado que troiive.

FOrad eftas coufas declaradas a'quelles Mouros , e fallaraá

todos antre íi , e cada hum daquelles principaes o fez

faber aos outros feus naturaes ; e finalmente todos fe acor-

daram de outorgar todo o que o Conde requeria , e que to-

davia lhes deífe paz , firmando logo fuás efcripturas aílinadas

damballas partes. E como quer que fe aodiante alguns par-

tilTcm do contrauto , outros ficarom em ellc , e o guarda roni

muy compridamente , efpecialmente os moradores da terra

Dan-
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Danjara; cm tanto que ao tempo que cu efcrcvia efta hifto-

ria eram trezentos caiados, e mais os que pagavam tributo,

havendo cm tanta reverencia e obediência ao Conde Dom
Henrriquc , em cujo tempo eu paíTei em aquellas partes, co-

mo fe fofle fcu próprio Rey , e ainda melhor: e eu vi Chrif-

tãos que eftes tomarão aos outros Mouros que levavao capti-

vos
,

pellejando com aquelles que os levavaõ aílí de vonta-

de , como fe pellcjaíTem por feus próprios naturaes. E logo

acerca da firmeza das ditas pazes fe acertou de vir hum bar-

co de Ccpta , com cinco Chriftãos c deus Mouros
,
que vi-

nhaõ per fcgurança fallar ao Conde ; e porque o tempo er*

contrairo , fairaô em terra pouco mais de huma legoa Dal-
cacer , onde houveraô vifta delles xvj almogavares Mouros
que ítavaõ na ferra , os quaes lhe vieraô ter o caminho a Al-

cácer o velho, onde os Mouros que eraõ com elles fogiram,

c os Chriftáos pellejarao ataa que morrerão, ÍC. hum Taba-
liaõ de Cepta , e hum que fe chamava Diogo Velho , e ou-

tro nom fabemos nome ; e Luis Gonçalvez foi captivo , e

outro homem de Setuval. E hum daquelles Mouros que vi-

nhao com aquelles , foi muy trigofamente aa Villa avifar os

Chriftãos , mas porque aaquellc tempo o Conde era entrado

em terra de Mouros , e a principal gente era com elle , nom
teve a CondeíTa outro remédio , fenao mandar requerer aquel-

les Mouros das pazes
,
que lhe bufcaífem aquelles Chriftãos

;

os quaes poferam em ello tal diligencia , que lhos trouverom

no outro dia ; e aílí fezcrom a outros per outras vezes , ha-

vendo grande fé na verdade dos Chriftãos , tanto que eu vi

alguns homens de noíTa lei
,
que alguns Mouros teveraõ ca-

privos doutras Comarcas , e fomente per fua fé lhe davaô

lugar que folTem bufcar feus refgates a outras partes, e lhos

trouxeflem , o que ElRey Dom AíFonfo muy eftreitamente fa-

zia guardar: c taes hi houve daquelles infiéis
,

que fiarom

a ITi mefmos dos Chriftãos vindoíTe com elles ao Regno , dan-

dolhe lugar que buícafíem fuás rendições , andando com el-

les pcUa terra como parceiros e amigos. E havees de faber

que
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que toda efta fiançi houve o principal nafcimento da primei-

ra fé que lhes ElRey guardou, quando tomou Alcácer. Vi

ainda ftando em efta Villa , havendo grande mingoa no lugar

de mantimentos , como aquelles Mouros das pazes davaó

orande focorro de trigo , e cevada aos Chriftaos por feus di-

reitos , e ainda naó por grandes preços; e vi como as gen-

tes da Villa hiao com fuás beftas andar antre elles per dias,

onde me aquelles mefmos dixeraô
,
que eraõ daquelles Mou-

ros agafalhados com grande afciçiõ e preftança , como fe

foraô feus compadres e amigos. Outrofi neftes mefmos dias

eftando ainda muitos daquelles de Ciftella em aquefta Villa

Dalcacer , ordenou o Conde em fazer ourra entrada em ter-

ra de Mouros , com enrenç;.õ de ir a huma Aldeã que fe

chama Cohaira. E porque a noite era de grande efcureza,

ca era fem líla , e o Ceo todo cubcrto de nuves
,
paíTando

as gentes o Romaô pêra entrar ao campo
,

perdcoííc parte

delia
,

pello qual o Conde nom pode comprir fua primeira

tcnçaô ; e porém fe foi lançar em cillada , tendo que os ou-

tros fegueriaó o feu raftro , indoíTe onde clle jouvcfle , co-

mo de feito fezcram
,

pêro era já o dia taô alto
,

que en-

«•jndeo que nom podia fazer nenhum danno aaquelle lugar,

qu». primeiro penlara. E porém ordenou de correr o campo

,

e queimar paês , mas porque o tempo com aquclla efcureza

da noite gerou grande ncvoa , nom fe quis o fogo aílí ape-

gar como os Chriftaos quiferaõ, nem os Mouros nom cura-

rão de entender em o apagar
,
porque viam que fe nom cor-

regia de geito pêra lhe fazer danno : pollo qual nom cnten-

derom em outra coufa , fenom ver fe podcriao fazer algum

dano aos nolTos , ainda que per graça de Deos nom teverom

poder pêra ello , ante fe o Conde tomou fem algum embar-

go pêra fua Villa com fete ahr.as, e cc e tantas. vacas
,
quei-

mando algumas cafas que acharão fem gente. E o fogo que

os Mouros pella manha teverom em pouco, tanto que o dia

foi creccndo , defcobriraõ as nuvens , e como o Sol cntaó lia-

va no Signo do Liaõ
,
que era quaíi no meo do eííio , fayo

; 3 com



DO Conde D. Ditarte de Menezes. 331

com tal fervor, que fez em breve enxugar a palha daquellá

humidade , efquentandolTe a terra ; e em ifto conieçou o le-

vante de foprar , de guifa que mui cm breve queimou gran-

de parte da novidade daquella terra. E ncftcs dias le parti-

rão Dom Henrrique , e Dom Fernando filhos do Conde pê-

ra Portugal
,
pêra fe corregercm pêra a paíTagem que diziao

que o Infante fazia em aqueJlas partes.

CAPITULO CXXXIII.

Como o Conde foi correr a A/dea de Ramcle , e da pel-

leja que houve com os Mouros.

CAda hum , como dixe o Philofofo , fegundo a fim a que
enderença feu defcjo, afli traz o penfamento occupado

;

e como efte nobre cavai leiro toda fua fim foíTe em guerrear

aquelles infiéis, pella mayor parte alli aplicava feu entender,

bufcando modos como milhor podeíTe fazer danno aaqucUes

infiéis, e os fujugar e premar, per tal guifa que ou os trou-

xeíTe á obediência de feu Rey , e Senhor , ou lhes fizeíTe lei-

xar a terra , como já fezera aos outros darredor Dalcacer. E
pêra fe bem enformar da terra onde iria melhor, fez trazer

ante fi hum Mouro feu captivo que houvera da cavalgada de
Çafii, e outro feu cunhado, que lhe parecerão homens en-

tendidos , e pêra lhe dar recado do que lhe pcrguntaíTc. Ain-

da que ajji Jcja que vós outros^ dixe elle
, Jejaes doutra ley

contra nojfa
,

(oes porém homens como nós , e fica outra ley an-

tre nós
, que he a da natureza , a qual nom fez extremos entre

hnmaf gentes e as outras , ante mandou que cada hum amajfe

quanto dejejaffe fer amado , e que fizejfe a Jeu próximo o que

queria que aj]i mefmo fizejfem: entraram dejpois dcvifoes , e dif-

cordias antre os homens^ de guifa que fe arreigaram affi os oMos
nas mds vontades de huns , e dos outros

,
que trouxerao o mundo

aa conclufao que vedes. Forem a no(fa guerra nom he a outra

Tom. III. Tt fm^
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fim ,
fenao porque guerreando hajamos paz , como agora viftes

que fiz com ejles Danjara , e do Farrobo. E ainda fe for bem

confirado , aquillo que a alguns parece damw Je lhes torna em pro-

veito
,
porque conhecido he que a mayor parte de vós outros vi-

vees taS pobres
,
que efcajameute tendes de que vos manter ; e

o que huns Chrijlãos fazem de fuás próprias vontafes huns aos

outros
, faço eu a vós fazer per con/irangimento , porque fabe-

res que nas Comarcas de Inglaterra , em huma Ilha que fe cha-

ma Irlanda , ha humas gentes que
,
por caufa da geração que an-

tre elles he muita , vendem os filhos ,
por nom terem de que os

governar. Hora pús que amaravilha he de vos eu tirar os fi-

lhos
^
que vos gafiao a vianda fem vos fazer proveito ^ e os fa-

ço levar pêra onde [ao mantheudos e governados ? £ per ventu-

ra que muitos delles topao em cafas que os prezao como filho-

y

quando os achao fieis e verdadeiros. Afil que vos nom devees d'-

haver a guerra que eu faço , fenaÕ por boa , ca aquelles que

morrem he por fua culpa : e fe alguns de vojfos naturaes hao

mão captiveiro ^ dantre vós nafce o principal fun..'amento ^ ca daS

tal vida aaquelles que tem captivos
,
per que os Chrifiaos hao

rezao de trautar menos bem os Mouros , do que fariaÕ fe ijlo

nom fi)ubejfem. Hora , dixe clle , em meu captiveiro foes , defe-

jaes liberdade
, fabeea bufear e merecer

,
fazendome tanto fer-

viço e prazer
,

que me dees modo como eu pojfa ir c^m mijiba

fegurança áquelle Aldeã de Ramele
, que he na ponta da ferra

de Benaminir. Senhor , dixeraõ os Mouros , nós bem vijia te'

mos effa Aldeã , e logo vos avifamos que he muy chea de gente
,

e toda pella mayor parte manceba , e pêra feito , e com iJJ^o a

terra darredor muy povorada , e ainda o lugar em fi empachofo

de fraga
,

pêra fe a gente de cavallo poder em elle revolver
,

e desí muitas febes , e azambugeiros-. Pois ,
dixe o Conde

,

nom havemos fempre dachar os lugares feitos aa enxada , nem

quejandos nos quifermos ; abajla que pojfamos entrar , ca def-

pois que formos dentro , todos nos havemos de revolver huns cotn

os outros. Porém o Conde confyrou que pêra tamanho lugar

lhe era necelTaria mais gente da que elle tinha
,

pello qual

ef-
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efcrcveo a hum que chamavaõ Diogo Nafurto que era Alcaide

de Medina
,
que le lhe prouvcíTc de fer cm aquelle feito

,
que

trouxcíTe alguma gente configo , aíli de cavallo , como de pee
;

e per iemelhante a Dom Joaõ de Noronha íeu lobrinho
,
que

ftava em Ccpta Capitão por fcu irmaõ : os que fe ajuntarão na-

quella Villa aos vj dias do mes de Septembro. E porém man-
darom luas efcuitas diante , e elles partirão logo acerca com
ccclxx de cavallo , e dccIxxv de pee , ÍT. Dalcacer os cxvij de
cavallo , e ccxxiij de pee ; e dos de Caftella clxxv de caval-

lo , e ccclxviij de pee ; e de Cepta Ixxviij de cavallo , e clxxv

de pee. Juntaranfe ainda a cites cxxviij de pee , e efpingardei-

ros de dous navios que alli chegarão, que andavaõ darmada.

E porque a noite havia já algum crecimcnto, nom cftimarom

aquelles dous Mouros, que o Conde levava por guias, tam
bem o tempo em que haviaó de chcgir ao lugar, como com-
pria

;
pello qual chegarão algum tanto mais cedo do que lhes

compria. E o Conde avifado como acerca daquella principal

Aldeã jaziaõ outras que quafi todas eraõ huma , dixe a Dom
Joaõ ; Sobrinho , apartae v;Jfa gente , e hi barrejar ejla Aldeã

que efid primeiro
,
que fe chama Marjoomar ; e o Alcaide , e eu

iremos em tanto aaqnellas outras. Fez Dom Joaô o que lhe íeu

tio dixera , mas nom fez na Aldca nenhuma detença
,
porque a

gente era já quafi toda fora, efpecialmente geate meuda , a

qual andarão apanhando em hum ribeiro
,
que era antre hum lu-

gar e o outro , onde fe aquella mizquinha gente andava ef-

condcndo ; e alli matarão logo hum efcudeiro do Conde de

Villa Real, que fora com efteDomJoaó. O Conde mandou
a Mem DaíFonlb que foíTe com a gente de pé diante, a dar

no lugar pella metade, e que elle iria per huma parte, e o
Alcaide pella outra. Senhor , dixe Mem DaiFonfo

, já vós fa~
bees como fe ejla gente governa tao mal , compre que ãees alguns

de cavallo que me ajudem a metelos em ordenança. Ruy Paez foi

aquelle que fe logo adiantou , e per confeguinte feu irmaõ Pê-

ro Paez , Pcro Lourenço filho de Lourenço de Guimarães , e

Fernaõ Boto , c Aires Pinto , e Joaõ Ferreira , e aífi outros

Tt ii mais
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mais ataa três ou quatro. E aílí como Mcm Daffonfo com
aqueftes derjm no primeiro topo do lugar , aíli fairaó os Mou-
ros a recebelos com muy grandes alaridos , brandindo luas

armas como gente de grande esforço
;

pello qual nom foi

afli aquella entrada ligeira aos noíTos de entrar, como alguns

delles cuidavao , ca furaó logo feridos os cavallos a Ruy
Paez , e a Aires Pinto , e a Pêro Lourenço , de feridas de

que logo fezerom fim : e per femelhante cayo o cavallo á en-

trada da Aldeã com Joaõ de Bairros, e ainda ellc bem nom
caya

, já hum Mouro de pee era fobre feu cavallo , e come-
çou de pellejar com tanta deftreza , como fe toda fua vida

andara fobre elle. E como os noíTos entrarão pellas ruas , aíli

correrão logo alli os Mouros de todallas partes , nom fem
grande ardideza , mnftrando grande danno aos Mouros. E cer-

tamente que aquelle Álvaro Colaço mcrecco muita honrra na-

quelle dia , nom fomente pollo danno que fez nos Mouros
per íi, mas pello esforço que deu aos outros : mas com to-

das mortes e feridas , os Mouros nom davaó fpaço nem va-

gar aos Chriftaos
, pêra fe poderem recolher. Senhor , dixe o

Alcaide de Medina, façamos htima ida per ejla rua , e eni-

píixaremo. ejles Mouros tal ejpaço ante nós ,
q^iie efta outra gen-

te haja rezom de fe recolher. E o Conde dixe que lhe parecia

bem , e começou logo de bradar ao Colaço que fizeíTj afaf-

tar aquelles befteiros e efpingardeiros, porque qucriaõ fazer

huma ida aos Mouros; mas como quer que pofellem toda fua

força por fazer aquella paíTagem , nom poderom porém livrar

os fcus de todo dos contrairos, ante lhe houvera de trazer

aquella volta maior danno, porque a rua era aílí eílreita
,
que

fe nom podiaô os cavallos em ella revolver, que nom fizef-

fem danno á gente de pee , forao porém livres com abrigo das

grandes pedras que alli havia: e o Colaço tornou outra vez

a fazer fcus tiros com aquelles que o acompanhavao , e ajun~

tandolle outros a elles , e pouco e pouco fe houveraõ fora.

Nobre homem era efte Álvaro Colaço , e em que havia muitas

bondades, e nenhum vicio que no conhecimento dos homens
coubefle. C A-
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CAPITULO CXXXIV.

Como o Conde fez recolher fuá cavalgada , e conio fe

tornou fera Alcácer.

SEndo aquclles beefteiros fora do lugar como temos con-

tado , houveraõfe em hum lugar chão , e cheo de pedras,

ao qual recorrerão outros bcftciros
,

porque dante nom po-

diaô haver azo de hufar de feu faber polia cftreitura do lu-

gar ; e fegundo verdadeiramente podemos faber , alli nom
aviaõ porque fe doer da perda do Almazem , ca taô perto íta-

vaô os tiros , e tantos e taô baftos eraó
,

que nom podiaõ

fair nenhuma feta da chave da befta que paíFaífe fem empre-

go. O Conde como foi fora , fez logo recolher fua cavalgada,

e aíll a gente que andava efpalhada , e faioífe da cerca da

Aldeã , a qual em aquclle dia cobrou grande nome pollo va-

lor da gente que a poífuva , a qual obrou de tanta nobreza,

que nunca a quis de todo defemparar, ante manteve fempre

a poífe delia
,
jazendo todallas ruas lavadas do fangue de feus

moradores , miílurado com algum dos Chriftaos , e os cor*

pos tendidos per cada parte. Aa Senhor ^ diziaô os Mouros,
dcfpois que viraó como fe os noífos partiaõ , levando aquel-

las almas legadas ante íi , olhando pêra o Cco , e que pef-

tenença , ou que ira , ou que plagas fovt ejlas que envias fobre

nós , e fobre ejles teus atribulados , e mizquinhos fervas ! Cer-

tamente fe elles muitos taer dias houverem , afinha a nojfa for^

tuna fera canhada , e a no(fa defaventura cmhecida antre as na-

ções dos homens. O Conde como foi afaftado em hum tefo

,

repoufou hum pouco
,

porque aíH a gente como os cavallos

houveffem rczom de receber alguma folga de quanto traba-

lho tinha havido ; onde as gentes acharom muitas uvas , e

fruitas com que houverom refrefco , e desí tornarão a feguir

feu caminho. E o Conde mandou a Mem DaíFonfo que cha-

maf-
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maíTe alguns de cavallo , e que foíTe diante da cavalgada , e

fendo já acercada fobida do Romaõ , rodearom alguns Mou-
ros de cavallo que vicrom com o Alcaide de Tanger, pêra

irem empachar aquclles que hiaõ diante : onde Mem DaíFon-

fo fayo a elles , e filharom hum , e muitos dos que ficarom

de tr.is fe trigaraõ p:ra ajudar Mem Daffonfo
,

pello qual

foi neceíT.ri) ao Conde ir trás elles
,
pêra os recolher pêra

o lugar donde partirão, por caufi doutra muita gente de ca-

vallo dos contrairos que ficava de trás. E em ifto comcçirom
os Mouros de fe chegar aaquelles trafeiros , onde Joaó de

Barros , e Pêro Lourenço , e AíFonfo Caldeira , e Pêro Paez
,

e Duarte Fogaça , e Fernão Matela , e Nuno Pereira feze-

rom a volta , e acertouíTe aquelle Affonio Caldeira com huni

Mouro de cavallo foo , o qual em aquelle dia acabara , fe

o cançaíTo do cavallo nom fora ; e taõ entento hia pollo fi-

lhar com a lança
,
que foi dar configo antre os Mouros , on-

de em breve foi derribado daquelle cavallo , e afll apé fe

iha faindo dantre elles , ataa que lhe Pêro Lourenço deu
focorro. E o Alcaide de Tanger , nem nenhum dos outros

Mouros nom quiferom commeter nenhuma coufa , ante forao

aíli trás elles , ataa que paíTjrom hum pedaço á quem do
Romaõ contra Augua de Liaõ , onde o Conde , e todos vic-

rom aquella noite repoufar. E no outro dia chegarom hi

três Moutros daquella terra de Ramele
,

que traziaõ hum
Chrifcaõ pêra refgatar per hum Mouro que o Conde tinha :

e em ílando trautando fuás avenças , oolhou ho Conde pê-

ra hum delles , e vio como tinha as maõs todas cheis de
fangue , e fezlhe pergunta que coufa era aquella. He riiiúta.

ventiira que hs vtnda fohre wV, dixe elle , ca defpoh que te

ontem partijles , tmnca fezemos Jenao foterrar em mortos , até

as horas que me eu parti pêra ed. E fabes , dixe
,

quantos

morrerão dos mjj^os antre vós ? Creo , dixe o Mouro
,
que acha~

rao oito , ou nove , antre os qiiaes , dixeraS os Mouros daquel-

le lugar
,
que morrera hum mancebo de cavallo em que acharão

ejlranha fortaleza. E fcgundo fe aodiante pjde faber era

aqucl-
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aquclle Joaò de Refende, filho de Gil Pirez que foi Conta-

dor cm Santarém ; cuja morte pêro nom folTe vifta dos nof-

fos , aín por aqucllo que aquclles Mouros dixcruo , como
polias íuas armas oífjnfivas que acharom defpois

,
pode fer

íabido. E dalli fc veo o Conde pcra a Villa honrradamente

com fiia cavalgada , na qual foraõ achadas cclxv almas , e cccc

vacas , e paíTante de mil cabeças de gado meudo , e Ixiiij

afnos , e xxxiij bcftas grandes. E alTi per aquelles Mouros
que alli acharão a Augua de Lião, como per outros que aqui

defpois vicrom , foi achado que morrerão dos Mouros clxxiij I

Chriftãos morreo Fernão Boto, Joaó de Refende, Gonçallo

Pinto , e Fernão Beefteiro , e hum Caftelao , e Lopo Çarra-

bodes , com cinco de pce , contando hi antre eítes hum que

morreo no caminho , com fobegidom de mel que comco. E
por contarmos a nobreza do Conde , elle deu ao Alcaide

de Medina, aalem de fua parte
,
quatro Mouros, e quatro

Mouras paridas com feus filhos ; e porque o Alcaide enviou

hum efpccial cavallo , tornoulhe o Conde a mandar huma
moça muy efpecial , e a Dom Joaó deu , aalem de feu direi-

to quinhão , três Mouros , e três Mouras.

CAPITULO CXXXV.

Como c Conde de VilJa Real tornou de Portugal a Cepta

pêra avifar melhor o efcalamento de Tanger.

TEmpos- havia que o Conde de Villa Real era rto Re-
gno , o qual fendo a efte afejo naquella Cidade de Lix-

boa , e homem de grande e honrrolo coração , e havendolTe

por grande, aíli per linhagem como per poder, nom desfa-

lecendo per elle do que a fua honrra convinha ; ouvindo co-

mo fe enderençava o efcalamento de Tanger, e ainda como
fe o Conde íeu tio ofFerecia de o acabar per fi , como mui-

tos teverom que de feito fezera , fe lhe o carrego de todo fi*
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cara, porque a paíTagem DclRey deu avifamento aos Mou-
ros em tal cafo , o que nom dera fe ellc ou feu Irmaõ lá

nom foram , como contaremos em outra parte
,

quaíl todos

teveraõ que elle praticara com alguns que o ajudarom com
ElRey, que o meteíle nefte feito: e principalmente foi cau-

fa aquelle João Defcalona
,

porque fez entender a ElRey
,

que fabia outra melhor entrada pêra fe aquelle lugar haver

de efcalar. E teveraô ainda que o Conde de Villa Real o
avifara pêra mover efta novidade

,
por azo dentrar no feito

,

e lançar feu tio fora. E como elle era homem prudente , e

de grande valor, e que tinha muitos e grandes parentes no
Regni , aíTi per cunhadia como per fangue , houve d'haver

mandado DelRey
,
per que elle per fi foife ver aquellcs lu-

gares per onde fe Tanger poderia efcalar milhar. E lílo aUi

determinado partio o Conde de Lixboa , trazendo coníigo

aquelle Diogo de Barros fomente , c Joaô Defcalona
,

por-

que Joaõ Falcão nom era prefente
,
pêro foy avifado per tal

guifa
,

que primeiro chegou a Lagos que o Conde , e foi

metido na fufta fecretamcnte com os outros ; e dalli paíTaraõ

a Cepta donde tornarão a Tanger , bufcando modos com.) fe

o feito melhor podeíTe deffimular. E acertouíTe que em che-

gando o Conde aaquelle lugar, onde havia de deíembarcar
com aquelles , e com outros que elle ajuntara aquelle fcgre-

do , em tirandoíTe da fufta em que paflara , e metcndoífe no
bragantim por fomar mais ligeiramente a terra

,
pareceo a

guarda que paíTava pello muro com certa gente , com huma
facha de fogo , a qual deu huma grande grita ; e ifto por-

que eram já avifidos da paflagem DelRey, porque diis ha-

via que hum barco daquella Cidade fora falcear a Cufrella
,

onde tomarão hum paftor de gado que lhe deu aquelle re-

cado , coftrangido per tormento
;
por cuja rezaõ cnnovaraõ aíE

aquella guarda
,
pollo qual o Conde receou de fair em terra,

perguntando aquelles que era o que lhe parecia daquelle fei-

to. Senhor , dixeraô ellcs , nom fabemoy outra coufa fenao que

iie ordenança nova
,
pollo qual Jeraa bem que vós fiqiics , e nós

ire-
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iremos provar o feito que primeiramente tínhamos nijlo. E alli

fairom cm terra , e com cllcs Lourenço de Cáceres que era

Adail , c outro que fe chamava Pêro AíFonfo, c Joaô Defca-

lona, e alH juntamente foraõ logo ver o lugar que aquelle

Caftcllaõ dixera a ElRcy ; o qual acharão muy dcfarrezoado

pêra aquelle feito
^
porque a maas penas podiaõ ao muro che-

gar, nom era coufa poíílvcl de fe per femclhante lugar a Ci-

dade haver dentrar per tal modo , fcgundo cu defpois vi per

mim mcfmo ; c desí foraõ ao outro lugar que primeiro ti-

nhao olhado , no qual nao acharão nenhuma mudança do que

ante leixarom. Com o qual recado tornarão ao Conde , o

qual logo íaio em terra , e foi araa cerca do muro olhando

muy bem todo , e achou que todo ftava como aqucUcs dous

parceiros dixeraõ a ElRey. E desí tornarão cm Ccpra, e def-

pois em Portugal , mandandnos o Conde em huma fufta , e

com cllcs hum fcu cavalleiro : ainda que foífe fem neceíli-

dade , ca aquelles dous bem eraó homens pêra faber dizer a

ElRey o que naquclle feito compria faber
,
pcro fegundo o

entendimento dalguns aquelle feu cavalleiro que o Conde
aíTi enviou , foi mais por fazer o feito de mayor pefo , e

por moftrar aquelle Princepe que fua ida cm Africa nom fo-

ra fem feu grande ferviço
,

porque lhe ficaíTe o feito todo

na maô, e excludiffe dellc ao Conde feu tio ; ca pêro eíle

Conde de Villa Real foífe grande Senhor, e em elle hou-

vcíTe muitas virtudes , aas vezes fabia ufar dcftas praticas. E
fegundo eu pude verdadeiramente faber , duas coufas foraõ

principaes no azo dcílc efcalamento nom vir a fim , a pri-

meira ler tirado o principal cargo ao Conde de Viana , o

qual era homem de grande entender , havendo grande ma-

dureza nas execuções dos feitos , e como ftava mais acerca

daquella Cidade de Tanger, havia delia mais fabedoria , e

tinha aviadas todallas coufis que compriaõ pêra aquelle ef.

calamento , c como fe os Mouros nom houverom tanto davi-

far delle, poderá o feito muy bem acabar; e a fegunda foi

a voz da paííagcm DclRcy, ca eomo fempre afama das cou-

Tom. III. Vv fas
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fas feja mayor em voz que em effeito , bem criaô aquelles

Mouros que nom paíTava ElRey , fenom com prepofito de

fua deftroiçao , fegundo diremos na Ghronica Geral do Re-
gno.

CAPITULO CXXXVI.

Como o Conde Dom Duarte foi correr o campo de Tan-

ger , e do danno que fez.

TAntos e taõ grandes dannos fazia aquelle Conde de

Viana continuadamente nos Mouros de Tanger
,

que

fe nom fabiaô dar a remédio , de guifa que qujfi a mayor
p.irte lhe demandavaô paz com as condições que a os outros

houverao. E quaíi toda a Comarca daquella parte fe meterão

naquelle trauto, ca já nom ficava fenom guerrear, lómentc

a Cidade ; ca poftoque o termo foífe muito mayor , era dou-

tra parte taõ alongado
,
que fe nom podia em elle fazer ne-

nhuma prefa
,

que os contrairos nom foíTem primeiro avifa-

dos. E os Mouros de Tanger tinhaó fuás guardas poftis em
huma ferra que fe chama de Tafogult , as quacs ftavaô alll

avifadas , e os da Cidade emtentos em fuás Atalayas
,
que

nom podia o Conde fazer nenhum movimento contra elles,

que primeiro nom recebeífem avifamento. Qjie faremos ^ dixe

elle contra Mafomede
,

que }i:m podemos jd fazer nenhuma

cotifa
,
que nos efies teus parentes primeiro nom JentaÔ ? f^ê fc pO'

deras achar algum modo com que os p jfamos enganar. Nom ha

hi outro , refpondeo o Mouro
, fe nom tomarlhe as guardas

,

e o mjdo como as tomarees fera efie ; mandarees voffbs Almo"

gavares de noite que fe vao lançar ao pee daquella ferra da par^

te dalém , e vós ?io outro dia fay da Filia tal hora
,

que pof-

fais logo fer vífto delles
,

porque certo he que tanto que vos vi-

rem logo haÕ de correr pêra a Ciíade
,
pêra avifar affl os de

dentro como os de fora , e alli poderão fer t^ma.los dos vojfoí

ai'
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almogavares- , e per ejlas guardai poderees faber todo o fiado
da terra ; e desi poderees ordenar vojfa entrada como entender-

àes com mais vojfa fegurança. Ao Conde pareceo aquellc bom
confclho , c mandou logo avifar pcra ello ao Adail

,
que en-

caminhaíTc as efcuitas como fe folTcm lançar ao pee daquel-

la ferra, fegundo Mafomcde conlelhara. E elle no dia fe-

guinre partio da Villa affi como fora avifado. E

( DO CAPITULO CXXXFIL )

mandarees , dandolhe logo fiia fee fegundo feu cufiume. Hora
pois que affi be , dizee ao Alcaide que elle andou dizendo eftes

dias
, que eu me andava guardando delle , temendoo , e que re--

ceava de me ver com elle em pelleja , e que ora ejlou aqui aa
porta de Jua Cidade

, que lhe mando rogar que venha pellejar

comigo com quantos elle tever. E Je lhe parecer que eu tenho

mais que elle
,

que traga quantos quifer , e eu tomarei outros

tantos
, e ainda menus , ou fe quifer corpo por corpo

,
que dijfo

ferei mais contente. E que fe ouver vontade de o fazer
,
que me

avize logo \ e que pêra tao bom homem nom he fazer o contrai-'

ro , ca pêra quem tem o mando de tao honrrada Cidade como

he Tanger , ajfaz de grande erro feria pajfar eu affi perante a

fua porta , e elle nom me dar pelleja
,

quanto mais haver tan-

tos dias que elle fe queixa de mim
,
porque o naô avifo quando

por aqui ey de paffiar ;
que agora temos tempo e lugar. O Mou-

ro tomou bem quanto lhe o Conde dixera , e elpedioíTe del-

le , tendolhe muito em mercê aquelle tamanho beneficio que

lhe fazia cm o eftremar antre quantos alli ítavao
,

porque

alem de tamanho proveito lhe fazia honrra , havendo tama-

nha confiança em elle. E o Conde vendo fuás palavras tao

cortefes, lhe mandou ainda dar todo o feu, aííi a befta co-

mo todo ai que elle conheceo que lhe fora filhado. Chegou
o Mouro onde o Alcaide ftava , e dixelhe todas aquellas pa-

Vv ii la-



54* •;. CwiiONrcA ••' í --^T

lavras que lhe o Conde dixera , com toda a nobreza que cm
elle achara; e o Alcaide nom fc pode ter, que nom moftralTe

trifteza em ouvir o que o Mouro dizia
,
pefandolhe muito por-

que aceitara tal encargo, querendoo por ello mandar matar,

dizendo » Que já era Chrifta como os outros.» E o Mouro faiof-

fe dante elle , e chamou hum feu irmaõ ; Fai , dixe elle , aa

Conde , e dizelhe que fe vá em boa hora , e que venha cada

dia fe quífer , ca fe ejias paredes nom fo/fem , todos feriamos

fens captivos ; e que nom he ejie o Alcaide que com elle ha de

travar pelleja Jem fua grande melhoria. E o Conde havido ef-

íe recado , começou dabalar pafíamente ; e antre os Mouros
de Tanger que ftavaô fora vendo os noíTos , aífi erao huns de
cavallo , e o Conde fez chamar hum delles dandolhe feguran-

ça , e fez apartar huma foma de carneiros , e dixelhe ; Leva,

ejfe gado ante ti , e dao ao Alcaide , e dizelhe que lhos mando
,

e que parta com ejfes Chrijlaos
,

qtie lá fao captivos ; e que pois

fe tem por nobre
,
que nom deve fazer o ccntrairo. E feguindo

os nolTos feu caminho, começarom os bárbaros de os feguir,

os quaes já muitos levando tenção de cometer os Chriftãos

,

onde viflem lugar azado pêra ello. E o Conde conhecendo
feu defejo pollos ajuntamentos e falas que lhes via fazer,

mudouffe a outro cavallo que fe chamava Saavedra, e indo

affi hum pouco em elle
,
parece que o nom achou aa fua von-

tade por aquella vez , e tornoufle a mudar em outro. E os

Mouros quando o affi viraõ remudar, entenderom que queria

fazer volta fobre elles , e houverom feu confelho que fe tor-

naífem , como de feito fezeraô. E o Conde chegou a Alcá-

cer com xj almas, e quinhentas cabeças de gado grande, e

outro gado, viij egoas, xij afnos. •

" ^ ''^"\' ^^.'.\ 'rL'- •
. .

'•'

-.i.

CA-
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CAPITULO CXXXVIII.

Como o Conde foi correr a Bemaqueda. E como pelejou

aa tornada com o Alcaide de Tanger y e o venceo.

ELogo no começo do mes feguinte que era de Novem»
bro , o Conde fallou com hum Mouro que era de Mar-

jomar, aquella Aldeã onde Dom Joaõ de Noronha

(DO CAPITULO CXLI.)

hum de Dom Pêro primo DelRey , e outro de Diogo da Syl-

veira. E os outros forao gente de pee , os quaes morrerão

£ captivarom
,

por ferem em tal lugar que lhe nom podiaô

dar focorro , e ainda alli andavao muitos delles arramados

polia b ranha
,

que muitos nom foram viftos quando os afli

dcrribavom , e matavom ; e em huma volta que alguns da-

quelles Fidalgos fczerom , foi Lopo Dalbuquerque ferido em
hum braço per hum Mouro de pee , ao qual aquella ferida

cuftou a vida, fendo logo morto per aquelle Fidalgo. EJoaô
Dalbuquerque com outros cinco ou féis toparom com huns

X ou doze Mouros , onde lhe derribarem o cavallo , e o fe-

rirem hum pouco no pefcoço
;

pêro Joaõ Dalbuquerque
fe levantou bem e com bom defpacho, levando de fua fpa-

da , com que fez afaftar de li os contrairos , ataa que lhe

focorrerao : e a Ruy de Melo
,

guarda mór DelRey , feri-

rão , e lhe matarão o cavallo , bem que elle obrou como
valente cavallciro , ferindo feus contrairos , e livrandoíTc del-

les : e Pedraluarez da Porta de Mancos houve aíTaz trabalho

em
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em lhe matando os Mouros ho cavallo ; em pêro elle fc

levantou , e matou hum Mouro ftmdo apee , e tcvcfle com

os outros , ataa que foi focorrido. O Infante fe apoderou

das coufas deita cavalgada , e ufou do quinto como de cou-

fa fua j de que o Conde Dom Duarte foi agravado , dizen-

do que lhe pertencia
,

por rezao da mercê que lhe ElRcy
tinha feita de todo o quinto

,
que lhe pertenceflc das cou-

fas que fe ganhaíTem aos Mouros naquella Comarca : e fe-

gundo opinião de muitos o Infante fe nom houve taó nobre-

mente naquella partilha , como a tamanho Princepe convie-

ra. E defta vez ficou logo o Infante em Alcácer fendo já alK

acordado.

CA P I T U L O CXXII.

Como fe partio Dom Pêro filho do Infante Dom Pedro
-" :^ :,'.

. n ,r:\-.. pêra Aragom.

PEr morte do Infante Dom Pedro forao feus filhos efpa-

Ihados per diverfas partes , fegundo na Chronica geral

fera contado : antre os quaes o feu primeiro filho
,

que era

Condeftabre em eftes Regnos , aconteceo de ir pêra Caftel-

la , onde efteve ataa o falecimento da Rainha fua irmaã

,

em que ElRey mandou que fe viefe , e fegundo tenção qua-

fi de todos que o tinha já alTi prometido aa Rainha fua mo-

Iher ante que falleceíle ; o qual fendo nefte Regno nunca

houve aquelle favor nem honrra DclRey
,
que a elle parecia

que lhe era devido. E acertouíTe nefte tempo de a Cidade

de Barcelona com parte de Catclonha alevantar a obediên-

cia a ElRey Dom Joa5 ; e encoftandoíTe aqueUes a ElRcy
de Caftella que os defendefle , nom fe houve aquelle Rcy
em ello como a ncceflidade daquelles requeria , trautandoos

mais como tyrano que como Rey magnânimo, pcllo qual fe

tirarom de fua obediência. E trautarom com efte filho do

In-
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Infante Dom Pedro
,
que aceptaíTe a governança e Senhorio

daquclla Cidade com toda a terra que lhe era fogcita ; a

qual coufa lhe pertencia como por herança , como clle fof-

fe neto do Conde Dorgel , a que legundo dito do comum
pertencia lidimamente o Senhorio dos Rcgnos Daragaõ , e

de Sezilia. E aíll trouveraô feus trautos aquelles Barcclone-.

fes com cfte Dom Pedro
,

que quali nunca geralmente foi,

fabido no Rcgno , fomente quanto aquelle Senhor dixe a

EIRcy de Portugal feu Senhor
,

parcccndolhe que polia

obediência que lhe devia, por oneftidade lho devia notificar.

E rendo elles já feitos feus concertos -, ou per avifamento
,

ou accrtamento, como ElRey chegou a Cepta logo alli fo-

raõ duas gallees de Barcelona armadas , as quaes tomarão

loldo DclRcy condicionalmente que o íerviriaõ tanto como
clles podcíTcm , nom havendo mandado contrairo da Senho-

ria de Barcelona , ou daquelle a que os Regedores daquel-

la Cidade tomaíTem por Senhor. E alli vinhaõ os procura-

dores com poderes abaftantes
,

per que tomarão por feu

principal Senhor aaquelle Dom Pedro : e tendo todo trau-

tado , elle fe partio de noite naquelhs gallees , e fe foi

a Barcelona , onde foi alevantado por Rey ; durando na-

quclle Senhorio pouco tempo em que viveo , e com tra-

balho.

CAPITULO CXLIII.

Como o Conde Dom Duarte foi duas vezes a Tanger
^

e das coufas que fez ^ e como o Infante teve con-

felho acerca do ejcalamento da Cidade.

SEndo já o Infante Dom Fernando em Alcácer , e trazen-

do mandado DelRey que mandaíTe provar o lugar, tra-

zendo logo conllgo Joaô Falcão , e Diogo de Barros , aíE

pêra tentarem a entrada , como pêra avifarem ElRey quan*

do
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do foíTe tempo ; e querendo o Infante mandar aquelles doits

homens a ver o que tinhaô começado , ordenava de os man-

dar cm hum bargantim. Senhor ^ dixe o Conde Dom Duarte,

fe qiierees dar melhor ordem a ejles feitos , leixaime poer ejtes

homens acerca da Cidade per terra , e naÔ ejlarees aa ventura

fobre cafo duvidofo y Je quer pello exemplo que diz
, Que mar

mm ha prazo. O Infante folgou muito , e dixe que lho agra-

decia. E o Conde ordenou logo fua entrada , e partindo á

noite Dalcacer fe foi lançar acerca da Cidade quanto feria

mea legoa , onde fe chama a cillada das Figueiras ; donde

aquelles dous fpiadores foraó ver feu feito , a que acharão

muito pcjudo , c duvidofo pêra fe por entom poder fazer

coufa fegura , e aíll fe tornaram pêra onde o Conde jazia :

o qual por melhor deífimular fua ida , leixoulTe jazer ataa que

o dia foi claro , em que os defcobridores da Cidade fairaõ,

E quando fentirom os noflos quifcranfe tornar, e foilhe nc-

ceíTario pêra fua fegurança de íeixarem os cavallos , os quacs

os noíTos tomarão , e os Mouros acolheranfe aa Cidade. E
cntom fayo o Conde a correr o campo , onde tomarão dous

Mouros , e huma Moura , e cincoenta vacas , e cinco afnos

:

e tornaraõfe pêra Alcácer. E logo a poucos dias ao Conde
pareceo que feria bem tornarem outra vez , como de feito

fezerom , lançandoíTe o Conde naquella mefma cillada em
que ante jouvera , mandando Mem DaíFonfo com outros lan-

çar ao Xarfe ; e aquelles dous Fidalgos foram provar o mu-
ro, o qual acharão dcfpachado como lhes pareceo que com-

pria , e aífi tornarão com aquelle recado ao Conde , o qual

teve o modo que tevera da primeira vez. E em correndo o

campo tomou trez Mouros , e huma Azemala. E dcsí trou-

veraõ aquelle recado ao Infante , o qual ainda lá quis man-

dar outra vez per mar , e acharão o feito como o ante lei-

xaraô. E o Intante querendo aíli mcfmo acabar aquelle feito,

teve confelho com os Condes Dodemira, e de Viana , e de

Marialva , e com o Marichal , e Gomez Freire , e com o

Comendador mór de Chriílus , e com Joaõ de Soufa , e Fer-

não
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nao Tclez , e aquellcs aazadorcs do clcalamento. Por quanto

ElRey nien Senhor , dixe o Infante , ejld ajji afajlado , a mi

p.irece que eu devo de ir acabar ejle feito por mi
,
porque po-

derá fer que em indo e em vindo recado virá alguma novilade ,

per que fe o feito pojfa perder. Perguntando áquelies que craó

o que lhe parecia dcllo. Senhor , dixe Fernão Telez, ante

que vos eu refponda , me convém faber de vós duas coufas , a

primeira fe vós tendes licença DelRey , e a fegunda fe tendes

gente qtie vos' abafie pêra acabar efie feito , Je o começardes ?

E o Conde Dodcmira vendo como aquelles eraô poucos do-

vidofos , è de que ao Infante havia de defprazer, como el-

le andava mais poUo que pertencia a bem de íl mefmo
,
que

do alheo , rcfpondco com pallavras irtas áquelle Fidalgo,

que era aíTaz fefudo pcro que mancebo » Q-ie lho nom pergun-

» tavom por aquello. » E elle e os outros vendo como aquelle

Conde o fcntia doutrem, calarom o que entcndiaoj porém

o Infante todavia tornou aapontar naquello que Fernaô Te-

lez dilTe
,
quanta gente lhe parecia neceíTaria pêra levar pêra

fe aquelle feito acabar ? Huns diziaõ cento , outros dizia6

que prouvelTe a Deos que foíTem dos xx que fe houvefle.ii

dentro ; ca tanto que fentiíTem os vizinhos de Tanger zo%

contrairos de dentro, logo íe fairaõ , fomente que ouviíTem

o fom da trombeta. Senhor , dixe o Conde de Viana , eu nom

fey como efles Senhores ifto entendem : mas eu digo que haveis'

wtj}er tanta gente
,
quanta vos a rezao ditara que fera necej/h"

ria pêra lançar dous mil e quinhentos homens de fuás cafas e fa-

zendas ^ com fuás molheres e filhos , e de cafas em que nafcc-

rao , e fe criarão em todas fuás vidas 5 e ainda mais gente au-

daz ., e ufada a pelejar , e que fabem efperar os medoí , e que

fe nom efpantno das mortes djs filhos , tiem dos irmãos e paren-

tes. O Infante com o defejo que tinha de ver aquello todo

acabado , começou de fe apartar com alguns ; e entaô ouve-

rom rezaÔ de fallar Joau Falcão , e Diogo de Barros com
o Conde de Viana

,
que fizeíTe faber aquello a ElRey. O Con-

de dixe. Eu per mim nom o farei faber a ElRey meu Senhor
,

Tom. III. Xx por-
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porque jd fahees no que alguns aniao comigo acerca âejle cafo ,

fazendolhe entender algumas coufas acerca dejle feito. Eu fom
pêra fervir como quem fom , mas nom pêra andar em femelhan-

tes modos ; fe lho vós quijerdes mandar dizer , eu v.s darei

quem lhe leve o recado. Pollo qual aquelles dous fe demove-
ram de o todavia fazer faber a ElRey. E porque entende-

rom que , fe o Infante aquelle dia partiífe , nom prcílaria o

avifamento que elles fezeflem, moftrarom aaquelle Princepe

naquelle dia era mais empecivel que proveitofa. Porque., Se'

nhor , dixerao elles, agora he jd tarde , e as gentes haÕ mef-
ter tempo pêra fe correger , e nos er aviaremos nojfas coufas co-

mo comprem. O Infante dixe » Que lhe parecia muy bem , e

» que fic^ífe pêra outro dia : » e ally efcreverom logo a ElRey
per aquelle efcuita que lhe o Conde de Viana deu. No ou-

tro dia partio o Infante hum pedaço ante da noite , o qual

defviou o caminho por azo das guardas \ mas aíE quis a ven-

tura que em tamanhas noites nom poderam chegarão lugar,

ante nom tendo andadas mais de três legoas , oolhou Joaõ
Falcão contra o norte , e vio o tempo que era , e chegouíTe

ao Infante, e dixclhe; Senhor., a mim parece que já por cje

nom pjdes fazer nenhuma coufa , p rque iflo he tao perto da

menhã , que quando andardes huma legoa tetees ajfaz que fa-
zer : meu confelho he que vos lances em cilla la , e que jaçaes

aqui efle dia , e que como for menha que mandes o Marichal

com alguma gente a correr o campo , ê que dcfpois faça moftran-

ca que fe torna pêra Alcácer , e que fobre a noite rodee , e ve-

nhajfe pêra vós
,
porque p'floque os Mouros fentão de noite al-

guma gente , que entendao que he aquella que vay com o Ma-
richal. A efcuita que aquelles mandarom a ElRey, nom po-

de chegar fenaó naquelle dia que o Infante partio acerca da

noite : porém elle mandou logo ao Chichorro com xx gine-

tes que fe partiífe a graõ preífa aaviíar feu irmaò
,
que nom

começafle nenhuma coufa fem elle ; tendo que por quanto já

era tarde
,
que nom podia taõ alinha fer preftes , e partilTe

e podeíTe chegar, que feu irmaõ já nom folTe partido. E co-

mo
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mo quer que o Chichorro alTaz de grande trigança pofefle

em feu partir e andar , achou o Infante partido. E EiRty
partio já acerca Sol pofto , e aíli andou aquellas dez legoas

,

que em todo tempo faô aflaz trabalhofas dandar
,

que antô

manhã chegou aos Medoõs
,

que fao acerca de Tanger. E
porque alli nom achou feu irmaõ

,
penfou que fua tenção

fofle acabada
;
pollo qual deu muitas graças a Deos , fazen-

do huma fermofa prociífaô , aaqucUes que eraõ acerca demof-

trando a grandeza do poder de Deos , e as coufas que obra
,

quando fua mercê he. E como quer que elle aíTi fallaíTe pcU
la boca , as orelhas eftavaô atentas pcra quando ouviriaõ a

grita dentro na Cidade. E em ifto chegou o Marichal que

vinha pêra correr o campo, pello qual foube novas de feu

irmaõ, onde fe fua ledice tornou em trifteza
;

pello qual fe

logo tornou a Alcácer com aífaz trabalho , aífi dos corpos

como dos cavallos delle e daquelles que o feguiaõ , ca tacs

XV legoas aíIi grandes , e mas dandar , e em femelhante tem-

po nom podiaõ fer andadas fem grande trabalho e canfaço.

O Infante foube que ElRey alli fora , e como partira def-

contente , nom quis alli mais eftar , leixando a cillada tor-

nouífe pêra Alcácer ; nom fem grande fentimento do Conde
Dom Duarte , e daquelles dous Fidalgos guiadores daqueUe

feito , ca bem conheceo que ou per todos , ou per cada hum
delles feu irmaô fora avifado. ElRey como quer que foífe

homem de grande humanidade e manfidom , era porém tal

como as coulas que per natureza fom frias
,
que trabalhofa-

mente recebem a quentura , mas defpois que a tem , aílí co-

mo a com trabalho recebem , aíIi lhe he grave de leixar : e

aíE que aquelle Princepe nom fe afanhava de ligeiro , mas
defpois que era fanhudo nom era muy leve de afagar, e po-

dia e fabia muy bem reprender quilquer feu fcrvidor que lhe

errava
,
porém fempre com temperança ; e a feu irmaó apar-

tadamente , reprendendoo do movimento que fczera fem fua

authoridade. E cremos que aqui houve ElRey por acabado

o feito daquelle efcalamento.

Xx ii CA-
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CAPITULO CXLIV.

Co/fW o Infante Dom Fernando fallou com alguns' con-

Jelheiros jeus acerca do efcalamento de Tanger. E
dalgimtas rezoes que o autor põem em começo

dejle Capitolo,

COmo quer que a natureza , como já dixe qualí no co-

meço deite livro , nom fe contente fazer extremos an-

tre as criaturas defte mundo
, por quanto aquelbs rodas que

andaõ fobre elle tornadas , curfaô aífi per ordenança do pri-

meiro movedor, minguando em huns e acrecentando £m ou-

tros aíll nos bens temporaes como nas virtudes ; efta mefma
naturezi enfinou outro modo quaíi arteficial

,
per que muitas

ve/es os homens obraõ contra aquello que as rodas do Ceo
primeiramente ordenarão

,
pollos quaes dixe aquelle bema-

venturado Rei
,

que antre todollos outros que regerom If-

rael , de Deos houve dom de fabedoria
,

que o baraó fa-

bcdor fe afenhorearia das Eftrellas. Em tanto que defpois

do pecado do primeiro homem , em que conveo huma peíToa

fer fogeita á outra , e que aos homens pareceo neceflario or-

denarem antre fi Reis
,
porque os maaos nom teveflem licen-

ça de forçofamente correr per fuás maldades , mas que com
forçofa maô foflc^m repremidos

,
punidos , e caftigndos fegundo

fuás maldades , e de converfo os bons galardoados, e hon-

rados , fegundo fuás virtudes e merecimentos ; os Philofo-

phos per lume Divinal houverao tanto conhecimento da re-

zaô
,

per que conhecerom quaes c quejandos convinhao de
fer os Reis e Princepes

,
per confeguinte todos aqueIJes que

per poderio houvcíTem de fujugar aos outros. E confyrando

que fe a Dignidade Real houveíTe de fer dada por eleiç.i6,

fe fegueriaõ dous males ; o primeiro que aquelle que fe acer-

laíTe de fer Rey j fabendo que o Regno ou Principado nora

po-
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podia vir a fcu filho íenaó per acontecimento , nom traba-

Ihaiia também de aproveitar o Rcgno , c ainda por leixa-

rem filhos grandes e poderofos , trabalhariaõ por enlhear as

coufas do património Real
,
polias darem áquelles , cntendcn^

do que quanto os mais ricos e mais poderofos Icixaflem
,

tanto teriaõ mayor azo de apremar c fojugar os outros
,

pol-

lo qual fe poderia acontecer que feriam poftos naqucllas

mefmas Dignidades : e o fegundo mal feria
,
que como a Di-

gnidade Real feja o mais excelente bem, que os homens em
efte mundo poíTaÓ poíTuir e haver , trabalhariam tanto por

lhe fer dado
,

que fe fegueriaó por ello contendas c arroi-

dos j onde fe fegueria que muitas vezes o dariao mais per

força que per rczaó , e ainda o peor que poderia fer que fe

daria a pelfca individa
,
poHo qual ordenarom que tacs Di-

gnidades vieíFem per direita foceflaõ de pay e a filho. E con-

lirando outrofi qUe todo* nom nacem afli abaftados de fortal-

leza , como pêra taes encarregos hc neceíTario , ordenarom

tal maneira no pofluir do ftado que antre os outros haõ de

ter, e dcsí na criaçom
,

que poftoque lhe alguma parte do

natural faleceíTe , o acidental o fizeíle íuprir
;

porque per o

contrairo nom fe moftrariaõ dignos de taes Dignidades , e ofí-

cios : por cuja rezao aqueftcs muitas vezes fom conftrangidos

de commeter grandes , c altos feitos , moftrandofle podero-

fos pêra ello, poftoque o verdadeiramente nom fejaõ. E fe-

gueíie com ifto que aquelles que os confelhaó , muitas mais

vezes va6 após o defejo que lhe fentem
,

que após aquello

que lhe conhecem que elles deviaô fa?ier, parecendoihe que

por qualquer duvida que lhe poferem , como quer que jufta^

mente o poíTaó e dcvaô fazer
,
que perderom as boas vonta-

des daquelles de que efperaó todo íeu bem fazer : e fe al-

guns Princepes daõ azo a fe ifto aílí fazer , e elles mefmos
recebem aodiante dello o principal galardom. E o Infante

Dom Fernando como fe via filho DelRey lidemo , hum íoo'

Infante no Regno , de fua natureza criado no berço com feu

irmaó , trazido a efte mundo de taô grandes avoengas
,
que

ou
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ou per via direita ou coleteral cingia e abraçava toda a maVor

parte do nobre fangue da Chriftandade , duas vezes Duque
,

com Senhorio e mando de tacs fortallezas Villas e Lugares

,

e de tanta e de raô efpecial cavallaria , como ha nas Ordens

de Chriftus e Santiago , aalem de Condes c cavalleiros fe-

graes que erao poftos em feu livro por léus vaíTallos , c por

ello recebiaõ dello grandes tenças e mercês; parecialhe que

lhe nom feria muita honrra coufa que fizelTe fob Senhorio

doutrem
,

poftoque ellc mefmo per íi muito obraíTe
;

pollo

qual defejava acabar per íi mefmo aquelle feito de Tanger.

E como quer que fe ElRey aíll partiíTe alguma parte def-

contente da maneira que tevera em commcter aquelle feito,

a elle pareceolhe o feito melhor que em outro nenhum
tempo, e ifto porque feu irmão hia já defefperado de o mais

cometer. E porém fallou acerca dello com alguns daquellcs

que com elle eraó, efpecialmente com o Conde Dodemira,

ao qual elle alli fezera Comendador moor de Sandliago por

acrecentar em elle , dandolhe a Villa de Mertola , a cuja

fim aquelle Conde principalmente tomou o abito. E princi-

palmente efte Conde , cora alguns deífes principaes que fa-

ziaó aaquella parte , dilTeraô ao Infante que todavia proíFe-

guiíTe o que tinha começido acerca do efcalamento de Tan-
ger j Porque daqui nos nao pode ficar fenao grande honrra , ca

o feito , fegundo o ponto em que ejlaa , he ganhad.j. Pêro , Se-

nhor y dixe o Conde Dodemira , de hnma coufa fe deve v.m.

davifar , a qual he que nom metaes nefle feito o Conde de Via-

na ,
porque nom hao de dizer fenom que per elle he todo o fei-

to , ca como fabe fuás praticas , vós e os vojfos acabares o fei-

to ^ e o nome fera feu. E ifto por dizer verdade procedia mais

de enveja, que de verdadeiro confelho.

CA-
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CAPITULO CXLV.

Como o Infante foi pedir íicença a ElRey pêra ir efca-

lar a Cidade de Tanger , e em que maneira lhe

foi dada.

O Infante foiíTe a Cepta pedir a feu irmaõ que lhe dcíTc

licença pêra acabar per fi aquelle feito. E leixadas aqui

pallavras que antre elles fobre eftc cafo houve , as quaes lei-

xamos pêra a Ghronica geral , a ElRey prouve que feu ir-

mão («) e ifto porque elle tinha já por impjílivel de fe aquel-

le feito acabar por aquella vez
,

principalmente porque a

Lui ftava já cm bom crecimento , e havia de fer cada vez

miis, a qual era neceflirio que paíTaíTc a opoíiçom , e tor-

naíTe acerca da conjuçom ; nom tendo ElRcy que feu irmaS
taó trigofamente partifle, e porque elle andava em concerto

de fe ver com ElRey de Gíftella , teve que ainda poderia ir

primeiro acabar fuás viftas , e tornar a dar remédio aaquelle

feito , fe compriíTe. E aíli fe partio o Infante de Cepta
,

nom querendo dizer fenom a muy poucos , e ainda com cau-

tela o propoíito que trazia , e ainda quis efconder aquelle

fegredo a alguns feus
,

porque o Conde de Viana nom te-

veíTe rezom de o faber ; ca aíIí lho confelhavom que perten-

cia a feu ferviço
,

porque doutra guifa toda a honrra feria

do Conde de Viana.

ia) Também aqui parece havei falta.

CA-
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CAPITULO CXLVI.

Cojno o Infante Dom Fernando cometeo o efcalamento

de Tanger , e como Je deu ao revés do que el-

le quijera.

COmo o Infante foi tornado em Alcácer , aíTi deu logo

trigança a fe o feito acabar
,
principalmente pello cre-

cimcnto da lua que era cada vez mayor •, mandando primeiro

áquelles guiadores daquelle feito que o foíTem ante prover,

e cora elles hum feu befteiro que era homem em que aquel-

le Princcpe havia grande confiança. Todos tornarão com
aquelle recado , affirmando que todo ftava no concerto que

compria ; Pêro, Senhor , dilTeraô aquelles dous , a nós parece

que a gente que vós aqui tendes , nom aba/ia pêra fe ejle feito

hem acabar , como vos já foi dito pello Conde de Viana. Orde-

nou o Infante todavia de partir , mandando que foíTem leva-

das quatro fcadas ; S. a primeira que levaíTem |oaó Falcão,

e Diogo de Barros
,

pella qual elles primeiramente hiviao

de fobir, e com elles hum cavalleiro que fe chamava Efte-

va6 da Gama , e aílí hum outro homem que havia de trazer

o avifo ao Infante de como elles craô dentro , e a outra foi

dada a Fernaô Tellez , e outra a Gomez Freire , e outra a

Joaô de Soufa ; e a gente havia de fer alll ordenada
,

que

toda foíTe hum de pos outro em fio
,

que hum encima do

muro e outro nas efcadas, porque nom fizcflem outra deten-

ça fenom fobir , ataa que toda a gente foíTe dentro. E em
huma vefpora de Sam Sebaftiaõ partio aíli o Infante com
aquella gente Dalcacer fendi) já acerca da noite , levando fua

via dcreita , ca hi nom havia guardas de que fe houveíTe

de temer. Diz aqui o author que logo aquella partida mof-

trou aaquelles que o bem quifeíTem efguardar
,
quejanda fua

fim havia de fer , ca logo o ardil que os homens traziam em
con-
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concertar fuás coufas era pefado , e com vontades carregadas

,

falia pouca, e contenenças triftes
,

porque as almas per in-

triníico fcgrcdo lhe revelavaõ o que lhe em breve havia da-

contecer. E Gomez Freire , nobre Fidalgo , e homem de
grande coraçom , dixe em voz alta indo per aquclle caminho

;

O' maa noite pêra quem te aparelhai ! E íendo já no cabeço

Dalmenar, parecco aquella Cidade huma muy grande come-
ta feita á maneira de DragaÕ, efpargcndo feus rayos que nom
pareciaó lenaõ vivas chamas de fogo , o que aos entendidos

acrecentou mais no carregamento das vontades. Aílí chega-

rem os primeiros acerca da Cidade , e porque hi havia ain-

da líía , foilhe neceíTario de efperar ataa que de todo foíTe

pofta
,

que feria três horas ante menhã. E tanto que viram

que começava dabaixar , feguiraõ os primeiros até hum val-

lado que era já bem acerca do muro ; onde fobrefteverao ain-

da hum pedaço , ataa que viram que a lua de todo efcondia

íua claridade. E por quanto alli eraô acerca alguns do con-

felho , aíll DelRey como do Infante , dixeraõ Joaó Falcão

,

e Diogo de Barros » Que lhe pediaô que foíTem alguns ver

» o feito como Itava
,

porque fe fe per algum cafo vielTe 2

j) perder ,
que a culpa nom foffe fua , e que podeffe outrem

» dello dar teftemunho » : pollo qual fe Joaó de Soufa mo-

veo a ir com elles , tendo tal avifamenro , que ao tempo

que houvcífem de poer fua efcada , nom foífe fenom def-

pois que a guarda começa íTe de decer pêra fundo. E aqui ha-

vees de faber que efte lugar
,

per onde fe aquella Cidade

houvera de tomar , he hum lanço de muro que qarra no Caf-

tello da parte do Sertão , em que ha cincos cubellos , em fiin

dos quaes feguindo pêra fundo eftá huma torre que fe cha-

ma a torre Gilhaire. E porque do Caftcllo era feita faida

pêra o muro com huma ponte levadiça, a qual alevantavaõ

,

e abaixavaõ cada vez que queriaó , confyrarom aquelles que

por quanto os Mouros , fentindo a gente no muio, poderia6

fair do Caftello per aquella ponte , e empachar as efcadas,

ordcnarom que aífi como a gente entraíTe , afli fe meteíTe an-

Tom. m. Yy tre
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tre aquella ponte e as efcadas , porque os de fundo podcflem

fobir fem algum embargo : e desí que a outra gente podcfle

correr pêra baixo , attc tomar outra torre que fta' lòbre hum
poítigo que fe chama o poftigo de Gurrer

,
porque tendo

aílí aquella torre tinha duas coufas com que fe leu feito po-

derá bem acabar- a primeira e principal, lugar pêra a gen-

te poder entrar, e fair mais fem pejo nem embargo; e a fe-

gunda feriaó Senhores da efcada
,

per que podcflem decer

pêra fundo pêra a Cidade , fem lhe poder fer tomado dos

contraltos. Foraõ primeiramente aquellcs dous guiadores fo-

bre o muro, e aíli aquelles que os haviao de feguir, afli per

aquella própria efcada como pellas outras; e acertoufle que

a roída daquella parte ftava lançada antre as ameas
,
porque

havia algum lentido do rumor debaixo. E porque no dia paf-

fado chegarem bárbaros da ferra acerca do muro com bcftas

de carrega, e por virem tarde nom os quiferaô receber den-

tro por nom abrirem as portas , nom fabia aquelle Mouro
que roldava eftremar fe era o rumor daquelles , fe alheo : e

por fe certeficar dello fobrefteve tanto efpaço
,
que houverao

os nolTos rezaõ de fobir atte numero de Ix , antre os quaes

eraô o Marichal , e Fernaõ Tellez
, JoaÔ de Soufa ; e affi huns

como os outros comcçarom de decer pêra baixo , nom fe que-

rendo ter á primeira ordenança com cobiça de lhe ficar nome
de primeiros. ií?r^ pois que affi he , dixe Joaõ Falcaó

,
que

vos nom quereis ter na ordenança que devees , vedes hi Jld a

guarda diante , chegai a ella , e tomaya fe poderdes. Joaõ de

Souía foi aaquellc Mouro, o qual como fentio , acabou de

determinar a duvida que ante tinha , conhecendo que eraõ

Chriftãos ; desí porque já tinhaô fabido
,

que a vinda Del-
Rey nom fora fenom pêra tomar aquella Cidade , entcndeo
que aquella era a hora em que fe o feito começava , e alS

fe começou logo em poer em defefa. E João de Soufa correo

a lança pellas mãos pêra lhe dar, como de feito pcnfou que
lhe dava , mas o Mouro recuou ante o ferro da lança , e foi

cair em hum pomar que eftá abaixo ao pé do muro , e cm
,:•! cain-
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caindo deu hum grande brado. E os noíTos tendo que lhe era

proveitofo
,
per íemelhante derom huma grita ; mandou logo

dar aa trombeta
,

penfando que como os Mouros fentilTcm

que eraõ entrados, que efmayariao, a Cujo fom acordarão a

mayor parte dos Mouros da Villa
,

principalmente os que
ftavaô por guarda daquclla torre; os quaes muito afinha fai-

rom fora , e aífi como virão cftar os contrairos , aílí fe tor-

narom dentro
,

pocndolTe em tal guifa que fendo efcudados

da porta da torre
,
podiaõ mui bem defender a paíTagem do

muro áquelles que quifeíTcm decer pêra baixo
,
porque ainda

que lhe ai nom fizelTem fenom darlhe com os paos fem fer-

ros , os fariaó cair em fundo , ca o muro em aquella parte

he muito eftreito.

CAPITULO CXLVII.

Que falia da inaneira que os Mouros teverom em fegU"

rar fua Cidade.

POftoque já fofle taô acerca da menha , e as noites fof*

fem taô grandes
,

que ainda defpois do Solfticio ye-

mal pouco mais eraõ mingoadas que huma hora quanto na-

quelle pallallello , os Mouros pella mayor parte faõ homens
que fe lançaô tarde, quanto mais em efte tempo que continua-

vaõ fuás falias por bufcar modo a fua falvaçom , em pêro

como tinhao o fentido alli aplicado acordarom huns aos ou-

tros, e tardarom hum efpaço em moftrar o fentimento que
dos noíFos hayiaó. E em tanto os Chriftaos nom faziaô

Yy ii DO
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hum rio que he alli acerca , cremos que fe chama Tagadar-

te, e que fe allojalTem por aquella noite acerca delle: mas
fe em algum tempo aquelle Rey foi confelhado erradamen-

te , certamente nom o foi já defta vez
,

porque tanto que

foi noite fe leíxaraô vir tantos torvoês com tanta dcftempe-

rança daugoa
,
que fe nom fabiaõ os homens dar a confelho

,

e forjô as ribeiras taô cheas, que hum pequeno regato re-

ceava© os homens de paíTar; e fe ElRey aquella noite nom
paíTara aquelle rio , ficara elle e todos os feus em grande

perigo , efpecialmente pola mingoa do mantimento
,
que já

começava de falecer. E efta foi a caufa porque aquelle Prín-

cipe leixou de ir a Arzilla , de que tornou aíTaz canfado , e

ainda o fora muito mais , fe entaõ foubera o que defpois

foube ; e efto he que os Mouros daquella Villa ftavaõ dacor-

do pella mayor parte de lhe dar o lugar, e de o irem rece-

ber com as chaves nas maôs ; como feraa contado cm outro

lugar. Em toda aquella viagem nom acharom algum contrai-

ro de imigos , fomente ataa ccc de cavallo , c que de muy
longe vinhaô olhando como os noffbs andavao. Trouverao

daquella vez cl almas e algum gado
,

porque toda a outra

gente era na ferra e em Arzilla. E tanto que foraô em Al-

cácer , houve ElRey confelho de haver por determinado o

que lhe ante confelharom , e efto era de fe tornar ; como
quer que defpois quifera outra vez fair em dia de Santa Ma-
ria Gandeloz , e foi a augua tanta e tao deftemperada, que

houve por bem de fe efcufur da ida por aquella vez.

CA-
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CAPITULO CLIL

Como os cavalleiros das Ordens de Chrtfius e de San-

tiago falarom ao Infante acerca de Jua liberdade.

O Infante Dom Fernando como temos contado
,
governa-

va então per authoridade do San6\o Padre as Ordens
de Chrifto e de Santiago ; e ao tempo que houve de partir

pêra efta armada , mandou a todollos cavallciros que o fer-

viflem as fuás próprias cuftis e defpefas , e ainda pagavaô

os fretes dos navios ao Infante mefmo em que paífarom. E
tanto que viiaó o feito acabado

,
juntaromfe os cavallciros

deftas mefmas ordens , e havendo confelho acerca de fua li-

berdade , enlegeraõ antre fi dous cavallciros , í^. Gonçallo

Gomez de Valladares
,

que era Comendador do Mogadou-
ro , e da Bempofta , e de Penaroyas por a Ordem de Ghrif-

tus, e Martim Vaz Mnfcarenhas Comendador Daljuftre por

parte da Ordem de San£liago ; os quaes erao bons cavallei-

ros aíS per linhagerti como per criaçom , e homens de gran»-

de authoridade, os quacs dixeraô ao Infante, Senhor^ os ca"

valleiros das muy honrradas Ordens de Cbrijln^ , e de Sanita-'

go vojfos fuditos fazem faher a vojfa m. como lhe per vós foi

mandado que vos viejfem fervir em ejla guerra ds fuás defpe-

fas próprias , como de feito fezsrom , nom vos querendo entom

refertar nem requerer nenhuma coifa por fua Uberdade , mas

como vaffallos obedientes comprirao voffo mandado. E por quan~,

to be manifefto e notório
,

que os antigos cavalleiros que forao

em ejlas Ordens fe poferaÕ a grandes perigos
,
por acrecentaf

affi na herança como nas liberdades da Ordem , até efpargerem

feu fatigue e off^erecer as vidas por /eu acrecentamento , de gui-

fa que lhe deixarão muitos e n bres fortalezas , e grandes he-

ranças e poffilfoes , e fobre todo grandes pnvilegios e liberda-

des
,
que ganharom affi dos Reis a que ferviraÕ como dos SanHos

JPa-
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2*adres
;
parece aos entendidos que fendo vós tal e tamanho Prití-'

cepe
,

qiie nom devíeis confentir nem aver por bem de taes duas

Ordens
,
Jendo vós delias governador , confentir nem azar que

ficaffeni em fogeiçaS , ante com muitas e mayores liberdades e

franquezas. E por quanto ainda que todos fejamos vojfvs fttbdi-

tos , e quafi todos criados DelRey vojfo irmão e do Infante vof-

fo tio e vojfos ,
poUo qual fejamos theudos de vos amar e fer^

Viir , como fempre fezemos e faremos , em efle cafo ,
qtie tanto

toca a noifas honrras e confcieneias , Vojfa Senhoria nnn haverá

por mal nós requerermos nojfa liberdade
;
pello qual protefiamos

de vos mais nom fervir per efle modo
,
fomente como fempre fe~

serom nojfos antecejfores aos feus mayores \ ca ajfaz de agravo

nos fazeis ,
quando Jois no Regno que himos a vojfa cafa , hora

feja per vojfo chamado ou per nojfa necejfdade , nom nos rece-

berdes com aquella charidade que foes theudo fegundo Deos e

'bordem^ mandandonos dar governança pêra nós e pêra nojjosfa-

7niHares e heflas , como a regra dambalas Ordens , e cremns que

de todas manda. E proteflamos em nome de toda a cavallaria

das ditas Ordens ajfi prefentes como por vir
,

que quando nos

vos outra vez mandardes conjlranger que vos /irvamos per fe-

welhante maneira , de vos alevantarmos a obediência , e nos re-

corrermos ao San^o Padre qualquer que entom feja na Igreja.

de Deos
;

pêra o qual logo agora apelamos
,

que como Paftor

e cabeça da Igreja que he , nos correja qualquer agravo que nós

vos em tal cafo fezerdes. O qual requerimento vos fazemos com

es geolhos em terra em final de obediência e reverença ; e de co-

mo afji requeremos
,
pedimos a V. A. que haja por bem de nos

fer dado hum e muitos eflromentos
,
pêra ferem poflos em nojfos

Cartórios como depofito pêra memoria dos que hao de vir. O In-

fante era Princepe de boa condição e tençom , e alH ouvio

aquelles cavalleiros muy benignamente , e aíH lhe refpondeo

com grande afabilidade , dizendo » Que elles requcriaó muy
5» bem , e muy jufto requerimento , e que lhe prazia de o
)) comprir, ^. de nunca mais requerer aos cavalleiros das di-

» tas Ordens pêra o fcrvirem per fcmelhante maneira
;

que

yi aquel-
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» aqucllo que aíll paflara fora per neceílidade , onde poílo-

)) que cllcs alTaz defpendcflcm
,

que cUc o havia por toma-

» do dcllcs como por empreitado, c que lho pagaria em ou-

» trás mercês e graças
,

que lhe faria como teveíTe tempo
» pêra ello ; e que elle ftava já de cammho pêra o Regno
» como clles bem viaõ

,
que tanto que cá foíTe

,
que elles

)) lhe apontaíTem quaefquer coufas em que fe fentiíTcm aggra-

í vados delle , e que elle lho emmendaria como elles folTem

» contentes , cá certamente era delles muy fervido , c que
)) aíll o confeíTava alli publicamente , do que elle feria bem
» nembrado pêra lho conhecer. »

CAPITULO CLIII.

Como EIRey mandou a todos que fe partijjem como lhes

p'ouveJJe viagem do Regno , e como fe o Conde

Dom Duarte foi a Cepta.

SEndo EIRey tornado daquella entrada que quifera fazer,

houve por acabados todollos feitos que por entom havia

de fazer naquellas partes; e aífi o fez noteficar a todos, avi-

fandoos que aquelles a que delle foíTe alguma coufa neceíTa-

ria
,
que lha noteficaíTem , e que feriaõ ouvidos , e defpacha-

dos graciofamente : como de feito forao , mandando que to-

dos fc foíTem quando, e como lhes prouveíTe. O Conde Dom
Duarte fabendo já a tenção DelRey quando vieram do cam-
po Darzilla , ficou em Alcácer, e concertou fuás cmmentas,
e meteoíTe em huma caravella de Gonçallo Gomez de Vala-

dares , nom levando fomente quatro fervidores , com enten-

çaô de defembargar feus feitos com ElRcy ante que partif-

le
;
por fc nom pejar com gente , nem aaquelles em cuja ca-

fa poufafle , nom quis levar mais gente nem cavallos , tendo

que aa tornada fe o tempo nom foífe de viagem ,
que bem

poderia mandar por toda fua gente com que fe foíTe per

ter-
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terra, ElRcy como quer que já tevcíTe determinado de par-

tir
,
pêro nom partia contente

,
porque íe nom acertara cm

lugar em que peilejalTe com os Mouros aa fua vontade ; e

accrtoufe que vierom alli quatro Mouros dizendo
,
que fe fua

mercê folTe, que elles lhe dariaô avifamcnto per que podcf-

íe entrar a liumas Aldeãs
,

que fom em huma ferra que fe

chama de Bcnacofu. ElRcy como nom partia farto , fal-

lou com Lourenço de Cáceres que era Adail , mandando-

Ihe que foífe ver o caminho quejando era , e per que par-

te poderia melhor entrar : o qual tornou com o recado

,

dizendo que o caminho feria per cima de Tutuaó
,

porque

per baixo era muito molhado. Entaõ determinou ElRey de

ir todavia , mandando ao Conde Dom Duarte que foíTe

com elle j o qual como era vaflallo obediente, como quer

que lhe a vontade carregaíTe o que avia de fer , nom re-

fufou nada : quanto mais que elle tinha fabido muitos an-

nos havia
,

que nom havia de morrer fenaõ fob Capita-

nia alhea , ca onde elle foíTe Capitão principal fempre ha-

veria bemavcnturados aquecimentos , e per aquelle mefmo
lugar per que havia de fer ferido , alli lhe era dito , e co-

mo nom havia de ter alli nenhum dos feus ; a qual coufa

lhe fora dita per hum Monge da Çarzeda que fe chamava

Frei Luis , homem doutra terra
,
que muitas coufas taes que

fegundo as particularidades que dizia
,

parecia aos entendi-

dos que havia fpirito prophctico , ou de boa parte ou de ma.

^ -CA P I T U L O CLlV.

Como ElRey entrou em terra de Mouros ; e como o

Conde Dom Duarte foi morto.

A Vendo ElRey novas como naquella ferra jaziaó muitos

Mouros e ferozes em armas , como aquelle que defeja-

va de fe revolver naquelles autos , a cuja fim principalmen-

te
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te partira de fcus Rcgnos, afll como foy avifado per aquel-

Ics Mouros , aílí ordenou logo fua partida. E o primeiro diá

foi alojar acerca do Caílello Dalminhacar , onde eftcve o ou-

tro dia quaíl todo
,

principalmente porque feus cavallos to-

maflem alguma força pêra o trabalho fcguinte. E arttc pou-

co do Sol pofto partio com fuás gentes, que fcriaõ ataa dccc

de cavallo com pouca gente de pé , aíll porque já muitos

eraõ partidos pêra o Regno, como por os trabalhos que ti-

nhao paíFados , efpccialmente das muitas auguas , nom fe of-

fereciaò já de boas vontades aos trabalhos. E eraõ alli por

principaes Capitães o Duque de Bragança , e o Conde de

Guimarães , e Dom AíF;nfo feus filhos , o Conde de Villa

Real , Dom AfFonfo de Vafconcellns , o Conde de Monfan-

to , e o Conde de Viana , e Dom Hcnrrique feu filho , e alfi

outros muitos Fidalgos e nobres homens. Andou aíII ElRey

aquclla noite com fua companha aíTaz trabalhofamcnte dcf-

pois que entrou na ferra , a qual poftoque toda feja fragofa
,

as entradas e faidas o fom muy muito , tanto que aos de pce

dá grande trabalho pêra a entrar. E avees de faber que efta

ferra jaz através da ferra Danjara, e da ferra de Majaquice
;

e juntaífe as agoas que dcftas ferras correm no meo do cam-

po, e emfim fe ajuntaõ a ellas outras que corretli da ferra de

13enamenir de Guaderez , onde fe chama Minquel , e alli en-

traõ as outras aguas que facm defta ferra deBenacofu , e

paífaô per antre aqucíla ferra e a de Mejaquice , dobrando

contra Tutuaô , correndo pello campo de Benamaderrt atá que

entraõ no mar ; e huma ponta dcfta ferra de Benacofu vai

contra a ferra de Gibelfabibe da parte do norte , e da par-

te do fui tem a outra ponta contra a ferra de Benjacem. E
efta ferra de Benacofu tem dous efpinhaços , e juntanfe as

agoas das chuvas em meo onde fom grandes matos e branhas
j

encima da ferra ha grandes chaôs , em que ha valles com mui-

tas agoas , e em que ha muita criaçom : e por ello ha em el-

la grande povoraçao , e fom os moradores delia muy auda-

zes , e affi por fua multidoin como polia afpereza da terra
^

Tuni. III. Zz e nom
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e nom menos por fua fortaleza poucas vezes e per grande

ventura querem conhecer Senhorio , e ainda pella mayor par-

te nunca tem paz com feus vizinhos , e o feu trato cafi fem-

pre he em Targa , e cm Belez. Gomo foi menha logo fe as

gentes começarão defparger pêra correr a terra , cada hum
fegundo o a ventura guiava. E os Mouros pella mayor parte

tomavaõ as molheres e filhos , e metiaõnos naquellas bra-

nhas, cuja efpeíTjra era tal que nenhum de cavallo fem muy
grande perigo nom podiao entrar em ellas : e delles ficavaõ

em guarda daquelles , e outros faiaõ a pellcjar com os nof-

fos, fe quer pollos empachar que nom houvelTem tempo nem
lugar pêra tentar de querer entrar aas matas ; onde houve

aíTaz de pellejas e feitos aíFaz affinados aíll da huma parte co-

mo da outra
,
peró ataa fim todo o danno foi dos Mouros , de

que morrerão muitos. E efpecialmcnte pellejarom aquelle dia

Dom AíFonfo de Vafconcellos , em cuja companhia ie acer-

tou Gonçallo Vaz Coutinho
,
que era aífaz de ardido caval-

leiro ; e foi aquelle Senhor afTaz trabalhado por falvar fi e

aquelles que o feguiaõ , fazendo grande perda nos contrai-

ros , nom fem feu grande perigo , onde foi grandemente fer-

vido , e ajudado de hum feu page que fe chamava Pêro Lo-
pez , homem certamente nobre e merecedor de muita hon-

rra : a qual tanto em aquelle dia foi mayor quanto a idade

era menos pêra foportar os trabalhos , nem fe moftrou aquef-

te menos digno de louvor nos feitos que fe defpois feguirao

no Regno , e em eftas partes , do que fe moftrou em aquel-

le dia fcrvindo feu Senhor. Dom Henrrique filho do Conde
de Viana aíli como era homem de grande coraçom , alll pel-

Icjou em aquelle dia muy afiinadamentc , livrando Álvaro

Dataide de morte , matando perfi mefmo hum daquelles que

o tinhaõ quafi prefo , e ferindo outros muitos , e aleijando

ataa que lhe quebrarão hum braço com huma pedra , tendo

já aquelle Álvaro Dataide outro per femelhante maneira que-

brado. Vafco Martinz Chichorro per fua parte acertou Mou-
ros com que íe combateo , aflaz levando delles a vitoria com

mui-
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innito cfpargimento de fanguc daqucUcs infiéis. ElRey vco

aíTi pello cfpigaõ da ferra , ca entrara per hum daquellcs ef-

pinhaços , e íayo pello outro ; e aas vezes acedia a algumas

partes mais com vontade de pellcjar que por outra neccífi-

dade : e alll fe foy indo ataa huma Aldeã grande que era co-

mo cabeça das outras , e alli efteve comendo , c repoufando

hum pedaço, mandando a Lopo Dalmeida que levafle confi-

go o Adail , e aquella gente que lhe parcceíTe neceíTiiria,

com que levaíTe a cavalgada ao fundo da ferra , onde efpe-

ralFc até fua ida. E abalando ElRcy aíTaz vagarofamente foi

aíll até hum outeiro alto , onde fez repoufo , ao pee do qual

ftava huma grande mata : SenJjor , dixe hum daquelles , en-

viaiios dizer o Conde de Viana
,

que fe quiferdes ver huma fer-

mofa montaria
,
que mandes a gente de pé com bejleiros e efpin-

gardeiros que fe metao em aquella mata , e que lancem os Aíou-

ros fora que jazem dentro j e que efes os de cavallo per der-

rador em armadas , e que averees ajfaz de defenfadame?ito. Eu
xejo bem , refpondeo ElRey

,
que efa gente de pee vem toda

canfada e trabalhada de andar e perder o fano àuas noites ha ,

e a mata he efpefa e fragofa , nom quero que me matem hum
homem por quantos Mouros dentro jazem. E mandou entaõ di-

zer aaquclies bcfteiros e cfpingardeiros e gente de pee, que

fe foíTem caminho de Tutuaõ
,
porque alli entendia de ir dor-

mir aquella noite; e elle efteve tanto efpaço atee que apare-

cer de todos os de pee teriaõ andada huma boa legoa , e en-

taõ abalou , e após elle vinhaõ alguns Mouros. Pareceme
,

dixe ElRey
,

que efes Mouros querem paz
,
porque vem ajjl

pajfamente fem mofrança de pelleja. E por ello eíleve aa fal-

ia com elles , mandandolhes fazer pergunta fe per ventura

queriaõ fcr feus, e que lhe faria aquelle favor que fazia aos

outros que com elle ficarom. Os quaes refponderaó que fal-

lariaô com os outros Mouros feus vezinhos ; os quaes já eraõ

no outeiro donde ElRey partira , e aílí com os outros que

ftavaõ per outras partes : cftando aquelle Princepe fperando

polia repofta hum grande efpaço , ataa que vio que tardavao

Zz ii que
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cjue abalou pêra outro outeiro que ílava diante, levando fcu

eftendarte ante íi. E fobio com os de cavallo a hum outeiro

muito alto e muito fragofo e chco de muitas pedras e bar-

rocas , onde fe o Conde de Guimarães chegou a clle. Se-

nhor , dixe elle, o Conde de Villa, Real fica detrás na regitar-

da j e fica em grande perigo
,
porque he naqv.elle ov.tctro donde

ora decejtes ^ e os Mouros que jazem na tnata poderão fair a-

elle
;
por mercê mandailhe hejleiros e efpingardciros , com que

fe po[J'a recolher mais jcguvos. Os quaes forao bufcados , e

nom foi achado algum ; e porém mandou ElRey dizer ao

Conde de Villa Real
,
que fe vieíle ; o qual lhe mandou rcf-

ponder, que nom fizeíFe ai fenom delpcjarlhc o caminho, que
elle com a graça de Dcos o fcgueria com hnnrra fua , e dan-

no de feus contrairos ; e efto dixeraõ que lhe mandou dizer

dous , ou três vezes : e houve entom aquclle Conde o ou»

teiro donde ElRey partira. E ainda que o Conde de Villa

Real fempre foíTe homem efpicial no oíficio das armas , em
efte dia mereceo grande nome

,
porque alem de fe recolher

a guifa de grande c nobre Capitão e ardido cavalleiro , fez

aífaz de grande danno nos contrairos. E quanto ElRey mais

ftava naquelle outeiro tanto os Mouros mais recreciao. Bi-

zee , dixeraõ ellcs , ao voffo Rey que twm queremos com elle

fenom guerra. Poendo as mads nas barbas , e nas cabeças,

dizendo quall com juramento que naquelle dia feriaÓ vinga-

das a mayor parte de fuás injurias e danno ; ca elles bem
viaó como ftavaõ os noíTos em fom de desbarato. E dccendo
ElRey daquellc outeiro pêra fe ir pêra fundo , chegavanfe

os Mouros das ilhargas , e feriao mal os cavrdlos ; e fez alli

ElRey com os que com elle erao, que feriao ataa cccc três

voltas
,
pcro pequenas , e per fi fó de rofto matou hum Mou-

ro : c fe o lugar fora tal, muito quifera fazer per fuás maõs.

E porque o perigo cada vez era mayor , hiaíFe a gente quan-

to mais podia , tanto que o Conde Dom Duarte bradava muy
vijamentc » Que houveíTem vergonha, e nom defemparaíTem

» feu Rey e feu eftendarte » ; ma? aquillo nom preftava na^

da.
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dã. íl vendolTc ElRey cm trabalho com os Mouros , foi con-

felhado que mandaíle chamar o Conde de Viana ( o qual di-

zem que dixe a Diego da Silveira com que iha fallando , Se

as viinhas profecias fom verdadeiras , agora he a minha derra-

deira hora) . Conde , dixe ElRey
, ficai com ejies Mouros por-

que lhe conheces as mafihas , e acaudelai ejla gente. Eu noiu qui-

fera , dizem que dixe elle
,

que em tal tempo me déreis tal

cuidado
,
principalmente porque nom tenho aqui nenhuns dos meus

,

ca pois efles que fom prefentes nom fazem "cojfo mandado , meno^

faraó o meu
;
pêro pois que o voos afil havees p r vojfo ferviço

,

ey por muito bem empregado mim mefmo em qualquer couja que

me acontecer. E enraô abalou ElRey , e o Conde nom foi

enganado em feu dito
,

porque quafi todos partirão, onde
lhe logo matarom o cavallo , e ferirão a elle na trafeira ; e

elle apec , chegoufe a elle o Conde de Monfanfto , e hum
efcudeiro que era filho de hum criado de feu padre

,
que por

lhe dar feu cavallo morreo alli como bom , o qual havia no-

me Nuno Martinz de Villalobos. Trabalhou o Conde de
Monfanfto por tornar feu cunhado acavallo ; e porque elle

havia as pernas curtas , e desí armado e aprefado dos con-

trairos , e defacompanhado , nom pode taô ligeiramente ca-

valgar como lhe compria , e tendo o pé efquerdo no eftribo,

cujo loro era mais comprido que as luas pernas requeriao
,

quando quis lançar o pce direito pêra a outra parte, tocou

o cavallo nas ancas com a efpora ; o qual lançando pernadas

deu ourra vez com elle no chaõ , onde deu grande pancada

da cabeça de que ficou aífaz ferido
,
porém acordado. Senhor

irmai) ., dixe elle ao Conde de Monfanfto
,
falvay vnffa vida

^

pois jd na minha fenao pode poer remédio
;
ponhamo Deos nalma

que fez e criou , em cujas maÕs me ericomendo. E aíll acabou

aquelle nobre e taó honrrado Cavalleiro , cuja morte foi muy
cliorada

,
peró nom tanto como devera. E porque elle toda

fua vida deípendeo em fervir Deos , e feu Rcy fendo muy
verdadeiro, muy juíto , muy temperado , temente a Deos,

c tirou muitas almas de captiveiro
,
peço áquelles que lerem

ef-
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efta hiíloria , que quando a cftc ponto chegarem o ajudenti

a tirar dalguma pena em que eílú, o que eu pello contrai-

ro picdofamente creo , cada hum com fua oração , nembran-

doíTe que quem por outrem roga, por íl roga.

CAPITULO CLV.

Como ElRej deceo pêra a r/beira , e quaes pejjoas mor-

rerão em aquellc dia.

COmeçou ElRey de decer pêra fundo per aquelia lom-

ba , mais per requerimento dalguns feus que per fua pró-

pria vontade
,
pêro com grande trabalho ; feu eftendarte foi;

abatido , e fora tomado fenom fora a bondade de Ruy de

Soufa
,

que o defendeo como valente e nobre cavalleiro, e

desí o Alfcrez que era homem Fidalgo e nobre , e nom lhe

falecco o coração e força pêra fofter aquelle trabalho , o qual

havia nome Duarte Dalmeida. Naquella decida foi morto

Diogo da Sylveira , efcrivaô que era da poridade DclRey.
E ainda que o lugar nom era azado pêra clle comprir fua

morte como elle quifera , todavia moftrou que acabava como
homem de grande coraçom : e foi alii morto Fernão de Sou-

fa que entaõ era Alcaide de Guimarães , e Luis Mendez de

Vafconcellos bom cavalleiro , e Pêro Gonçalves que era Se-

cretario , homem mancebo e fremofo , e de nobres condi-

ções ; hum colaço da Infante Donna Catherina foy morto em
aquelle dia , e outro cavalleiro que era Alcaide de Villa Real

que fe chamava Aífonfo Botelho
,
pêro cremos que eftes dous

morrerão em outras partes. Aíli chegou ElRey ao pee daquel-

le monte muy feguido dos Mouros, onde quifera fazer a vol-

ta a pellejar com elles , fenom foraô Ruy de Alello que era

Almirante e Joaõ Freire
,
que lhe pedirão por mercê que fe

tiraíTe dalli : e elle menos preçando feus requerimentos vol-

tou contra os Mouros
,
que eraô cada vez mais. O' Senhor

,

di-
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dixcraô cllcs
,

por mercê tiraivos daqui de taÕ nianifejlo peri.

go , n}m queimes fer azo de fe perder a her ade que vojjos av:os

com tanto trabalho ganharão. E ellc aíficado de feus requeri-

mentos ficou o conto dl lançi no chaõ , c acoftjndoíTc a el-

la dixe ; Calaivos que fe me conhecejfeis mm fal/arieif ajjl. Jjlo

iiom he coiifíi de que me eu h.ija defpantar , ma r fofrer e efpe-

rar aqui a morte polia fé de n:'ffo Penhor Jefns Cbrijlo
;

quetn

quijer pode(fe ir
,
que eu aqui quero morrer em ferviço de Deo! ,

e exa/famento de fua fanSía fee. E os outros quando ouvir '6

aqucllas pallavras dixcraõ antre fi ; Ejle homem de prcpofito

ejld de morrer aqui
, feja de nòs o que Deos , e o que elle qui-

jer ; mas nós todavia tiremoh daqui. E entom fe cnviarom aas

cambas do cavallo cada hum per fua parte , e quaíi per for-

ça o arrancarom , dizendo; Senhor^ affi nos- podeis matar ^ mas
per nenhum modo 'cós nom morrereis aqui

;
por mercê lojugaivor

aa rezaÕ
,

pois vos Deos deu tal e taõ bom entender. E alli o
levarom ataa que lhe meterom os pés do cavallo na ribeira

,

e paíTou aalem, onde chcgarom Mouros das pazes de Bena-

madem , e comcçarom de bradar aos noíTos » Qi_ie esforç-iíTem

,

> e que nom temeíTem os contrairos , e que fe nembraflem.

y> que eraõ Portuguefes. > E em ifto chegou Duarte Dalmei-

da com o eftcndarte , e dixe a ElRcy o efpecial ferviç-i que

lhe em aquelle dia fezera Ruy de Soufa
,

palio qual era

theudo de lhe fazer muita honrra c mercê; Porque ^ Senhor
y

dixe elle, fe elle nom fora, eu ficara hoje fem vida , e vôfem
ejlendarte. Dom Henrrique onde ftava ferido houve as novas

da morre de feu padre , foife chorando onde ftava ElRey

,

o qual lhe dixe ; Dom Henrrique , vojfo padre he morto , e

morreo com muy nobre e muy hcnrrado cavalleiro , e morreo por

falvar minha vida : e eu me nembrarey de vós , e dos outros feus

filhos , cvno eu tenho muita rezom. E porque vio Mouros ante

11 dixe ; Certamente aquelles Mouros levao caminho de Tutuao

Cm bufea da nojfa gente de pee , figamohs , nom lhe façam al-

gum danno. E entom fe foi caminho de Tutuaô. E legundo

eu fui enformado , conhcceo em aquelle dia como fuás cou-

fas
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fas fom mais ligeiras de dizer que de fazer

,
porque vio que

alguns daquelles feus Fidalgos fallavaõ no tempo da paz mui-

tas coufas ante a fua prefença , moftrando de fy mayor força

daquella que na verdade cabia , como fe alli pareceo per ef-

perienciaj ainda que clle tanto era de boa vontade
,
que nom

íeixou porém de fazer aaquelles defpois mercês. Aquelle dia

foi a Tutuaõ , e no outro a Cepta.

CAPITULO FINAL.
Co7no Dom Henrriqne de Menefes foi feito Conde , e

como a Condejfa houve novas da morte de feit

marido.

N Aquelle dia que ElRey partio de Tutuaõ , indo pello

caminho fez chamar Dom Henrrique de Menefes , e

lhe dixe ; f^offò padre acabou fetis dias em ferviço de Deos , e

tneii
,
por Jalvar fuinha vida : em algum tempo havia dacabar

,

quis Deos que fojfe ag ra , morreo como nnty bonrrado cavallei-

ro pêra efie mundo , e melhor pêra o outro
,

porque fegundo o

auto em que acabou e feu r ojtumes e vida , nom fe deve Jperar

fenom que he na companhia dos Sanftos
;
pêra ejle inundo aca-

bou muy honrradamente , pois por falvarmi ojfereceofi
;

que com
dor acabajfe

,
pequeno [paço lhe havia de durar , nom poderá em

fua cama e em feu leito acabar com menos pena , ainda poderá

fer que fendo mais na velhice , houvera alguma tal etfcrmidade

com que vivendo jouvera morrendo^ e ain la Jen 'o na hora dofal-

lecimento vendojfe cercado de fna molber , e de vós outros Jens

filhos , e de criados e criadas , ao menos ajoidade o fezera par-

tir com mayor pena. Aqui nom ha mais fenom conhecer eu quan-

to aas fuás coufas fom obrigado
, fazendolhe aquella honrra e

mercê que eu com rezaÕ poder. Eu creo que elle nom tinha cou-

fa de mim que vós já naÔ tenhaes , e fe ahi ha , vós ma appon-

/
^ tai y e eu vos mandarey fazer as cartas j e além do que elle ti-

nha



DO Conde D. Duarte de AIenezls. -^ft

ttha , eu vos acrecentarey com hoiirra e mercê. E eu creo que além

dos fervifos de vojfo padre , vós per vôí mefmo accrecentares nos

merecimentos tanto
,
que eii haverey muita mais rezaÕ de vos acre^

ceutnr e honrrar. Ante da carta vos farey a cerimonia de Con-

de , e vos defpacharcy \ vós apontay ejfas coitfas qne entenderdes

que vo<: feraÓ mi/ter , e avereis de mim aquelle graciofo defpa-

cho que vojfos grandes merecimentos requerem. Como todo de

feiro fez , ainda que aodiantc lhe tirou a Villa de Viana de

Caminha, c lhe tornou a dar Valença, per requerimento do

Princcpe feu filho. A CondeíTa molher do Conde Dom Duar-

te ítava em Alcácer
,
quando lhe chegarão as novas da morte

de feu marido : e certamente fe ella nas outras coufas era

temperada , e fefuda , nom lhe faleceo cm efte tempo
,

que

como quer que feu nojo e dor foíTe taõ grande, como cada

hum em fi pode cuidar, ella atendeo mais aa verdade do que

lhe compria fazer
,
que aas moftranças de fora , ÍT. agafalhan-

do primeiramente feus filhos , e criados e criadas , defcarre-

gando cm todo a alma de feu marido , e encomendandoo
áquellas pcífoas cujas orações fentia que a Deos prazeria ou-

vir , vifitando Mofteiros, e Igrejas.

F I M.

Tom. JIL Aaa Ef-



Efta he a carta de quando Dom Duarte foy feito Con-

de , a qual por quaõ devida foi a mercê , e quão con-

feíTado nella eftaopor remuneração em parte de feus

ferviços , e nao o que por elles merecia ,
parcceo re-

zaÕ tresladarlTe aqui , por moftrar o agardecimento

de hum tao virtuoío Rey , e os merecimentos de hum
tam lingular criado , a quem EIRey , nao fatisfeito

com a mercê e honrra que em fuás Chronicas mais

lhe dava, nem do que aqui delle dizia, e confeífa-

va, lhe mandou fazer por o íeu Chronifta efta em
particular, da, qual por culpa de noíTos tempos falta

huma graõ parte. (^)
' •"'•' '•' r«*'^'- •

Om Affonfo per graça de Deos Rcy de Portugal , e

do Algarve, Senhor de Cepta , e de Alcácer em Afri^

ca. A quantos efta carta virem fazemos faber
,

que

confyrando nós como todo bom e virtuofo Princepe deve aos

bons e grandes ferviços
,
que a elle e a feus Regnos faõ fei-

tos
,

galardoar com muitas e grandes mercês liberdades e

graças
,
por os bons com fperança do devido galardão accre-

centarem cm fua bondade , e os máos com premio dos bons

ceifarem de fuás maldades , e defejem fer boos : e ora efgu-

ardando nós os muitos e mui eftimados ferviços de perpetua

memoria
,

que Dom Duarte de Mcnefes , do nolTo Confe-

Iho, noflb Alfercz mór, Capitão e Governador por nós em
a nofla Villa Dalcaccr em Atrica , tem feitos a nós e a nof-

fos Regnos , aífi defpois que per graça de Deos o regimen-

to delles temos, como em tempo dos Senhores Reys meu pa-

dre e avo , cujas almas Deos haja
,

pellos quaes conhece-

is) Efta declaração cftá da mefma letra no Manufcrito que na prefente edi-

Çió ferve de Original.

.^ A
'

V^í , mos
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IDOS o grande defejo que tem pêra o diante continuar c acre-

centar cm clles ; e ainda vendo nos como elle por noíTo fcr-

viço duas vezes foi cercado, em a Villa de Alcácer, Dcl-

Rey de Feez em efpaço de dez mezes , cento c fcte dias
,

c]ue durarão os ditos dous cercos , fendo comb.uido de três

mil duzentas e tantas pedras de bombardas, e hâ per graça

do dito Senhor Deos defendeo conio vai lente ú esforçado

cavalleiro , faindo per muitas vezes fora da dita Villa a pel-

Icfar com os Mouros , e com ajuda do dito Senhor Deos

fempre os venceo, fendo no primeiro cerco ferido no roítro

por noífo fcrviço , e como cíTo mefmo antes dos ditos cer-

cos e deípois dcUes com defejo de nos fervi r fez outras mui-

tas pellejas e cavalgadas: e quercndolhe nós os ditos fervi-

ços em parte galardoar com mercês , como obrigados ío-

mos , de noífo próprio motu , certa fciencia
,
poder abfolu-

to , o fazemos Conde , e queremos que daqui (íSi diante fe

chame Conde de Viana de Caminha , elhe outorgamos e

fazemos mercê livre
,
pura doação daqui em diante em toda

fua vida do Senhorio, e jurdiçao , mero e myfto Império da

dita Villa , com todo feu termo , e Alcaidaria e Direitos

delia , refervando pêra nós correpçaõ , alçada. E queremos

e outorgamos que daqui em diante elle poífa poer Juizes,

e officiaes na dita Villa , como entender que faõ corapridou-

ros por ferviço do dito Senhor Deos e noífo , e bom regi-

inento delia. E eíTo mefmo poífa poer Tabaliaes em ella , c

tirar os que ahi ha, fe achar que he ncceífario , e lhe dello

prouver ; os quaes Juizes e Tabaliaes queremos que fe cha-

mem feus , como fe cuítuma de fazer nos outros lugares de

noíTos Regnos , de quem faõ dadas as jurdiçoês per feme-

Ihante maneira. E eííb mefmo lhe outorgamos e fazemos

mercê dos padroados e confentimentos
,

que nos havemos

nos Moíleiros e Igrejas da dita Villa e feu termo , e de

qualquer outro direito
,

poíTc , ufo , cuftume
,

que nos ha-

vemos nos ditos padroados ; e mais lhe damos a Alcaidaria

das facas da dita ViUa , c a efcrevaninha delias ; e todallas

Aaa ii pe-
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penas que nós de direito dello devemos avcr, em que por

bem das lex , ordenações, e artigos per nós feitos encorrem

as pcíToas que as coufas defcfas fem noíTo mandado tirão de

noíTos Regnos. E per efta carta havemos por revogadas quaef-

quer outras, que nós tenhamos dadas dos ditos officios, Al-

caidaria das ditas facas da dita Villa e termo , e efcrevani-

nha delias; e bem aúi quaefquer cartas, capitulos de Cor-

tes, ou privilégios que per nós ou noflTos antccclfores fcjag

dadas aa dita Villa , ou outra promeífa que nós aos mora-

dores delia tenhamos dada
,

per que declaraíFemos e pro-

metelTemos o Senhorio e jurdiçaô da dita Villa naõ darmos

a outra alguma peíToa , mas que fcmpre foíTe da Coroa dos

noflbs Regnos : as quaes per efta noíTa carta avcmos por

anuladas e revogadas , e queremos que nao hajao nenhum
vigor nem effcfto contra efta nolTa doaçaó , havcndoo aífi

por nolTo ferviço , e bem da dita Villa ; e pofto que delias

ou cada huma delias aqui nao faça expreíTa menção , as ha-

vemos todas por exprcíTas e nomeadas , como fe em efta

noíTa doaçaó per o meudo foíTem elcritas e declaradas. Ou-
troíi lhe fazemos mercê em toda a dita fua vida da dizima

do pcfcado
,

que nós havemos na dita Villa , e de quaef-

quer outras pefçarias que nós havemos , ou de direito de-

vemos haver na dita Villa c feu termo, e lhe fazemos mer-

cê do noflo Direito do Nabaõ e Malatofta
,

que os barcos

de fora pagaó quando vem pefcar aos mares e rio da dita

Villa ; e do ferviço Real e novo dos Judeus que ora moraô

e aodiante morarem na dita Villa e termo ; e de todallas

outras rendas , e Direitos , fooros , trebutos , cenfos , em-

prazamentos , montes , e fontes , reffios
,
pacigos , rios , e

pefçarias delles coutadas , com todas e de todallas outras ren-

das e Direitos que nós em a dita Villa e termo havemos , e

de Direito devemos haver ; e refalvando a dizima de todallas

coufas que fe pêra noos arrecadaõ na Alfandega da dita Vil-

la , e as filas geraes , e os Direitos de que o Arcebifpo de

Braga , meu muito amado, primo , haa certo tributo
,

por

bem
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bem do efcaimbo que com elle temos feito, a qual jurdiçao

Civel c Crime, mero, mixto Império, Alcaidaria , rendas

c Direitos
,

padroados de Mofteiros e Igrejas , e confenti-

mcntos delias, e Senhorio da dita Villa e termo outorgamos

ao dito Dom Duarte , daqui cm diante cm fua vida como
dito he, fem embargo de quaefquer leis , e ordenações, ca-

pítulos, grofas , opiniões de Doutores
,

que era conrrairo

dclio íejaô ou poíTaô fer feitos per mim. Gonfyrando nos a

muita rezaõ que ao dito Dom Duarte temos pêra lhe fazer-

mos mercê como dito he , de nolTo poder abioluto as have-

mos em efta parte por caiadas , anuladas , e queremos que

nom valhaõ , nem hajaô lugar contra eíta noíTa doaçaõ , e

remuneração. E prometemos por nós e noíTos fuceíTores de
a nunca revogar nem contradizer em parte nem em todo , em
nenhuma maneira que feja. E porém mandamos a Vafco Mar-

tins deRefende, do noíTo confelho , e Regedor por nós da

Juftiça em a Comarca dentre Douro e Mmho , que vifta ef-

ta carta meta em polTe do Senhorio e jurdiçao
,
padroados e

confentimentos, e officios da dita Villa, e termo, como di-

to he, o dito Dom Duarte, ou feu certo procurador; e lhe

leixem daqui em diante livremente haver tudo , fem lhe po-

endo fobre ello outro nenhum embargo. E bem aíR mandamos
a Gonçallo Affonfo Contador em a dita Comarca , e a outros

quaefquer que efte houverem de ver, que o metaó em pof-

fe de todallas ditas rendas , e Direitos, foros, tributos, e

de todallas coufas outras fufoditas da dita Villa e termo, e

leixem daqui em diante ao dito Dom Duarte , ou íeu certo

procurador rendar recadar receber , e haver pêra II tudo tao

compridamente , como a noos de Direito pertencem e os nós

haveriamos , fe fe pêra noos arecadalTem , e melhor fe per di-

reito melhor poder haver , fem lhe poendo fobre ello outro al-

gum embargo em nenhuma maneira que feja: e fe por ven-

tura alguma peífoa ou peífoas lhe quiferem efto contradizer,

ou a poífe embargar , ou delia tirar aílim na parte do Se-

nhorio , como da jurdiçao , rendas , e Direitos , e outras

qua-
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quaefquer coufas contheudas nefta noíTa doação , mandamos

a vós fobreditos noíTos officiacs , e a todollos outros ditos

Juizes ejuftiças, a que efta carta for moftrada , ho naõ con-

fiiitaes em nenhuma maneira que feja , e lhe levantees logo

força , ou outra alguma oprelTao que lhe fobre cila feja fei-

ta , ou fazer queiraó , e o mantaes e façaes manter na dita

pofle. E em teftimunho dello lhe mandamos dar efta noíTa

carta aíllnada per nós , aífellada do noíTo fello de chumbo. E
vós dito Contador fazei regiftar efta carta no livro noífo do

dito Almoxarifado por fe faber como cfto temos dado ao di-

to Dom Duarte , e elle tenha pêra fua guarda. Dada em
Santarém féis dias de Julho. Martim Gill a fez anno do naf-

cimçnto de noíTo Senhor Jefu Chrifto de 14Ó0.

.1 , n ^^
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PROLOGO.

ESte interejfante documento Tje tirado ãa meflmavel col-

lecçaÔ de Mjf, do celebre Manoel Severim de Faria
,

os preciozos rejlos da qual ainda exijiem em poder de

S- Excellencia o Senhor Conde de Vimieiro.

O Codex naÕ he o original ^ mas he copia mandada fa^
zer pelo Senhor Rey D. João III. tendo-fe molhado e damnifi-

cado o próprio com as chircas , vindo ElRey de Alvito para Se~

tuval , defpois do nafcimento do Principe D. Manoel , como se

acha certificado pelo Secretario Pedro de Alcáçova Carneiro nas

primeiras folhas da Copia. As primeiras do original forao per-

didas , e por ijfo começa o nojfo exemplar com as palavras Se-

guem-fe os capitolos &c. das Cortes da Guarda.

Efte livro tirou o seu nome fem duvida da côr da capa

em que ejlava encadernado
,
que era vermelha ; ajfim como ou-

tros livros authenticos de Cartórios e Tribunaes se chamao ver-

des ,
pretos , <l^c. : mas deve-se reparar que aquelle tempo era

o tempo do BrazaÕ das devizas e das cores , e que nejie gé-

nero nada era entaÔ indifferente. As Sciencias e as virtudes

me/mas tinhao cores particularmente a ellas dedicadas ; e fe

havemos de julgar pelos documentos daquelle tempo , a côr ver-

melha ejlava com mais propriedade applicada aos livros em que

os Principes mandavao regijlrar os ejlilos e ordens
,

que mais

frequentemente precizava confultarem-fe na fua Corte. Temos

no Cartório de Palmella o livro vermelho do Senhor D. Jorge

que contém semelhantes matérias para nzo dos Mejires. Os
Reif da caza de Lancajlre em Inglaterra uzdraô de Jemclhan-

tes livros vermelhos que se guardao na Torre de Londres , e

dos quaes tirou cvsioziffimas noticias Mr. de Brequigny da Acad.

das infcripções e Bellas letras , quando a Corte de Inglaterra

lhe facultou o uzo delles por aJfim o dezejar El-Rei Luiz XV,

defpois da paz de 1763. Talvez da caza de Lancajlre pajfaf-

Ccc ii fe



3po Prologo.
Je aos nojfos Príncipes efle azo , (ijfim esmo paJfáraS naqiieUe

tempo muitos outros. Diverjos Soberanos porém cojlumavaõ tel-

los j e os eruditos naS ignoraÕ as anecdotas do livro verme-

lho do Imperador Maximiliano
^
que naÕ Jó os ejiilos e ordens

,

mas os Jeus proJeHos e efperancas regijiou nelle- Em tempo

antigo já tinhaÕ attrihuido a côr vermelha , mas na efcritura. e

Jirmas , Jó aos Imperadores de Conjlantinopla ; e bajiará para

os homens de letras trazer-lhe á lembrança o que fe fahe do

Sacro Encaujlo y e das assignattiras Imperiaes.

TPvEL-
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TRELLADO DO LIVRO VERMELHO
de tempo DelRey Dom Afonfo o Qiiimto : o qual

Amtonnio Carneiro Secretario DelRey noílo Senhor

,

e do feu Comfelho mamdou trelladar do próprio:

por efte próprio fe molhar e daneficar com aguoa de

chiiivas , e do mar
,
partindo ElRey Dom Joham o

terceiro nofo Senhor d'Alcacer pêra Setuvei vimdo

emtam de Alvito ( homdc naceo o Primcipe Dom
Manuel NoíFo Senhor em dia de todos os Sanélos

do anno de mil e quinhemtos e trimta e hum amtre

as três , e as quatro oras depois de meio dia )

.
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LIVRO VERMELHO.

N. I. Seguem-fe os Capitolos e detriminaçoes das Cortes da

Guarda

.

0's ElRcy fazemos faber a quamtos efte noíTo Alvará

de dettriminaçom vyrcm
,
que conlyramdo Nós como o

primçipal carguo de todo boo Rcy e vertuofo Primcipe hee

dever fcmprc defejar , e procurar aqucllas coufas que fo-

rem ferviço dcDeos, e acrecemtamcnto de feu Eftado , bem
c proveito de fcus Regnos c Senhorios

,
queremdo Nós a cl-

lo fcgumdo devemos com a graça de Deos fatisfazer, ao qual

por fua imfymda clemência aprouve femelhamte carguo Nos
dar ; em as quaaes Cortes geraacs que ora celebramos em
a nolTa Cidade da Guarda dettreminamos com acordo do nof-

fo ConíTclho , e das ditas Cortes algCías coufas que femtimos

por ferviço de Deus e nofo , bem e acrecentamento de no-

fos Regnos , as quaes fe aodiamte feguem.

Primeiramente acerqua dos gramdes dapnos que fe re-

crcçiam a nós , e a noíFo povo per os portos fecrem muitos

cm noíTos Regnos , e fe tirar ouro , e prata comtra noíTa de-

fefa
,
por trazeerem pannos de Framdes , c outras coufas pe-

los ditos portos
,

per que os ditos mercadores leixavam de

carreguar fuás mercadarias per mar , e trazerem feus retornos

homde fe milhor rccadavam nofos dereitos , e era aazo de as

vinhas , olivaees , e herdades ferem bem aproveitadas , e fe

feguirem outros femelhamtes proveitos. Dettriminamos que

per os ditos portos de C.iftella nom tragam outros pannos de

láa falvo pardos, e bramquetas deftc Janeiro em diamte que

ora vem de mil e quatrocemtos e fefemta e féis. E os que
outros pannos trouverem , lhe fejam tomados pêra nos: e nos

ditos portos fe ponham boas , c defcretas pelToas pêra com
boa dilligemcia fa/.erem os aleaklamcntos , e o que for fer-

viço nofo e prol de noíTos Regnos.

Item acerqua dos repairos dos caftellos , e fortellezas.

De-
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Dettriminamos que fejam repairados e corrcgidos .f. os nof-

fos que íejam repairados aa noíTa cufta com a fervemtia da

terra, porque achamos per dereito que aíTy fe deve fazer- e

os que fom d'alguus gramdes de nofíbs Rcgnos , e de Meef-
trcs , Priol do Sprital , e de Prelados, e de quaefquer ou-

tras peíToas
,
que fejam corregidos aa cufta delles , e ajam tam-

bém a fervemtia da terra , fegumdo a Nos avemos d'aver pê-

ra os Noílos.

Item. Fera com mayof dilligemcia do que fe faz fe fa-

zerem as obras dos Concelhos em nolTos Regnos
;
pois pê-

ra ello tem rremda apropiada. Dettriminamos que daqui cm
diante as ditas obras fe façam fempre per empreitada , a

qual feja fe£la per o Comtador das obras na Camará de ca-

da Cidade ou Villa, com acordo dos offiçiaees delia , e com
o Veedor das ditas obras de cada lugar. E fe hy nom for o

dito Comtador, que fe faça a dita empreitada per o Veedor
com os diftos offiçiaees da Cidade ou Villa aíTy na Camará.

E fendo hy o noíTo Efcripvam da Puridade , façam-fe perel-

le , fallando elle primeiro com os diftos offiçiaes da Cidade

ou Villa , e elle ordenará aos di£los offiçiaes das obras aquel-

le mantiraemto , ou fatisfaçom que lhe bem parecer per alguua

taxa certa , fegumdo o trabalho c recebimento , e dcfpefa do
dinheiro.

Item. Por nos parecer pouco feiviço nolTo alguúas pef-

foas teerem rendas apropiadas das noíTas filas
,

pêra averem

per ellas alguú pagamento. Dettriminamos que daqui em
diante nenhúas peíloas de qualquer ftado , c condiçom que

fejam nom tenham as diftas remdas apropiadas, porque de

mcrçee fe torna em toro. Mas queremos , e mandamos que

fejam pagos pelos nolTos AlmuxarifFes fegumdo antyguamente

foyam , e que os diftos Almuxariffes lhes nom dem conhofci-

mentos pêra nenhiias remdas , e efto fem embargo de cartas,

nem Alvaracs que cm contrairo defto fejam paíTados.

Irem pollo gramde imconveniente que fe nos recreçia em
le apenharem as terras de nolTa Coroa Real por dote, e ar-

ras
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íaS qiie fe dam a alguas molhcres com que cafam alguús Fi-

dalgos, Dctcriminamos que daqui em diamte numca le obri-

guem as terras da nofla Coroa por dote que fe dee aas mo-
Iheres em cafamento : mas que por as arras o poíTamos fazer

quando nos prouver. E quando o aífy fczermos fe poera na

carta
j
que fe paguem per ellas nom avendo hy beês patrimo-

hiaees. E cfte apenhamento fera a defcomtar pellas novida-

des , e aíTy mandamos que fe ponha nas diíftas cartas.

Irem por nos nom parecer ferviço noíFo darmos fronta-

tías d'alguíís lugares em particolar fegumdo per muytos éra-

mos requerido. Dcttriminamos nom dar daquy em diamte

frontarías a nenhuuas pclToas dalguus lugares em particolar
,

principalmente daquelles que jazem fob frontaría dalguus

gramdcs de noíTos Regnos , falvo em tempo de guerra as

devemos dar aaquellas peíToas que femtirmos por noflb fervi-

ço , ou os fromteiros moeres fegumdo o teverem poder per

luas cartas.

Item acerqua das moradias que fe poeem em teença que
modo fe terá; por quamto a no fia fazemda fe mimgoa pellos

cafamemtos , e moradias que os cafados ham quamdo íervem ,

porque aalem dos cafamentos que ham , lhes leixamòs as mo-
radias ou teenças por ellas. E aíTy polo cafar nom fe alivia

coufa algua em noíla fazemda. Dettriminamos daqui em dian-

te nom aja moradia alguu que cafarmos, nem teença por el-

la
;

por quamto achamos que os Reis noífos anteceífores o
nom cuftumaram fazcr. E quamdo cafar huum noífo morador

com molher de noífa cafa , ou que aja daver tamanho cafa-

mento como fe andaíFe em nolTa cafa , averam ambos húa fo-

ma d'huu foo cafamento, aquelle que cHes efcoHierem quer o
delle quer o delia. E elles fe concertem como fe repartira o
dif{:o cafamento, e ponha no aílí em feu comtrafto. E quamdo
alguu morador de noffa cafa cafar com molher de fora , avera

ellc todo feu cafamento de nos emtciramente , fem lhe def-

comtar delle nada. E fe alguu noflb criado e morador cafar

com molher de fora de nofla cafa , e em galardom de feu

Tom. Ill, Ddd fcr-
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ferviço lhe tevermos fefta merçee dalgíía terra regucemguò
ou oficio , ficara em noíTo alvidro e prazer lhe mingoar de leu

cafamenco por caufa dello o que nos bem parecer. E efte

Capitolo fe entende quando fe faz o cafamento per dote e

arras , e nom quando he per comunicaçom dos beês.

Item quamto aa gente que devemos trazer em nolTa ca-

fa. Dcttriminamos fer booa a hordenamça comtheuda no Re-
gimento que fezemos , o qual he em poder do noflb Moor-
domo moor. E quamto aos moços Fidalgos

,
que verdadeira-

mente fom Fidalgos, fej.im vinte. E por contemtamento e fa-

t:s''açom de muitos que fom de forte meaa .f- que ham mora-

dia e raçam , tragamos vinte quatro moços da camará dos da-

quella forte , nom avendo porem fenom o que agora ham os

moços da camará. E mais dos diftos vimtaquatro nom traga-

mos. E o moço Fidalgo fera ao menos de doze annos , moços
da Camará de quarorze , e o efcudeiro nom menos de vinte.

Item fe a todo tempo aíE os homcés , como as molheres

vemcerem os cafamentos , ou fe fervirom primeiro feteanos,

fegumdo ja foy fallàdo. Dettriminamos que vyndo aas mo-
lheres ou homeês de nolTa cafa tal cafamento

,
per que fiquem

emcaminhados pêra fua vida , aymda que o ferviço nom feja

de tamtos annos, que por os emcaminhar, pois que os hua

vez os tomamos por noflbs , lhe devemos dar o cafamemto. Ca
poderia feer

,
que híía vez por fempre falleceria a boa vem-

tura.

Item acerqua das ajudas que fe requerem pêra cafimen-

tos das molheres que eftam em fua cafa , ou de feus pays.

Dettriminamos nom dar daquy em diamte promeífa d'ajuda

pêra cafamento a nenhuua molher que em nolla cafa nom an-

de. Em pcro fica em nos fazer mercee a alguúas quando ca-

iarem fe nos prouver, pêra ajuda de leu cafamento, fegundo

nofa fazemda bem comfemtir. E as taes merçees nom devem
paífar dameetade daquella comtya

,
que averiam fe em noflk

cafa andaífem. E quamdo pay ou may tevcrem , fempre as di-

ílas mercees fejam fedas aos diftos pays e mays.

Item
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Item por fentirmos fcguir-fe gram perda e cmconvenicn-
te de fc vender prata em feiras que fe fa/em em no/Tos Rc-
gnos. Dcttrimiiiamos que daqui em diamtc nom fe vem.da pra-

ta em nenhuúas feiras.

Itcríl açcrqua dos Comtadõres de: Lixboa. Dcttriminamos

que nom aja nos ditos cortltos mais que oyto Comtadõres
^

e cada huu aja de mantvmento dez mil reaes, defpois que va-

garem tamtos que nom fiquem mais que os ditos oyto ; e que
poftoque alguíís vaguem, que os nom dee ataa aíH vyrem ao

diíflo numero dos oyto. E que os Scripvaês dos comtos nomi

fejam mais que dez, des que aíli vagarem tamtos que fique

o dito numero , e que cada hum aja de mantymento cimquo
mil reaes. E que depois que o dito numero aíli eftever alíl

dos Comtadõres e dos Scripvaês
j
que des emtom comecem aver

o diftj mantymento acreçemtado. E que emtom fejam obri-

gados a fervir defpois de comer aíficomo ante de comer, quan-

do o Comtador moor emtemder que compre por ferviço d'El-

Rey , e forem per elle requeridos.

Item acerqua do tiramento das teenças que cutorguamos

a noíTo povo por nolTa carta. Dcttriminamos daquy em diam-

te nom poer em modo alguu teença refpeituada verdadeira-

mente ou fingidamente aa forte principal. E quamto aas cen-

to e çimquoemta mil dobras que fobre nos tomamos, e fobre

os gramdes de noflbs Regnos pêra tiramento das ditas teen-

ças
,
que o devemos cumprir e guardar

;
porque emcarregaria-

mos noíTa confciencia , nom dando bordem como o mays cedo
que fegundo Deus podermos fe cumpra. Fe(fto na Guarda a

vinte cinquo dias de Agollo. Martim Lopez o fez anno do
Senhor de mil quatrocentos fefenta e cinquo.

Ddd ii Car-
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Carta que ElRey nojfo Senhor emviou a Cidade de Lixboa , e

a todolos ontroí l< garer de porto de mar de feus Regnos
,

como ajam de tomar fiamça abaftamte primeiro daquelles

que armam pêra fora delies.

COrrcjedor, Vereadores, Procurador. Nos ElRey vos em-
viamos muito faudar. Fazemos-vos faber que avemdo nos

coníiraçom aos muytos dapnnos e males que íe tee ora feze-

rom , e £.zcm em cada hum dia a noíTos naturaees per outras

peíToas eílrangeiras, por fe vimgarem doutros dapnos e malles

que lhe os ditos noíTos naturaes fezerom , os quaees íegumdo
a enformaçom que defto já temos fom aquelles que nom dam
fiança ante de fua partida , fegundo cftaa ordenado. Do que fe

nom ouver outro miihor corregimento fe poderiaÔ leguir al-

gíís taaes inconvenientes
,

per que ao defpois em os corre-

gcrmos a nos feria grande deflerviço , vos mandamos , e en-

comendamos que daquy em diante acerqua defto tenhaes tal

maneira
,
que qualquer peífoa que armar em eíTa Cidade , an-

te que parta dce primeiro aquela fiamça
,

que he ordenada

dar pelos ditos armadores amte da dita fua partida : hordena-

mos , e mandamos que fe o comtrairo defto fczerdes aífv nos

qu2 armarem agora , como nos que vierem aodiante, que pel-

los beês volfos , e daquelles que emtom teverem o Regimen-
to da dita Cidade , íè paguem todolos dapnos e malles que ef-

tes armadores fe/erem comtra razom e dereito , e principal-

mente comtra aquelles que per caufa dos trautos das pazes

tregoas ou feguramças noíFas devem fer feguros. E por aífy

vos como os que aodiamte offiçiaes forem nom poderem al-

legar ignorância , nem efperar remiíTom da dita pcnna , man-

damos que efta carta de verbo a verbo fe aífemte no livro

deffa Camará , como coufa de ordenaçom e tremynaçom nofla

que nom ponhaes outra duvida. E pêra mays certo , e co-

mo a nofo ferviço compre, efto fe aver de fazer, loguo co-

mo



Vermelho. 3pç>

mo taes navios forem fretados pelos ditos armadores lhes fe-

jam tomadas fuás vcllas , e lhas nom dcm atee darem a dita

fiança. Efcripta em Évora a féis de Dezembro. Joham André
a fez anno de mil quatrocentos e fetenta.

Acordo que ElRey nojjo Senhor fez com os de fiia Relaçam cem
zelo e por boo exemplo de Jujtiça , da emmenda e puniçom que

elle poderá dar aaquelles que nlguús crimes cometerom , e

fom ordenados eclefiaflicamente , e remetidos a feuí majores ,

por per eles nom ferem pwiidos como devem.

EM Portalegre oyto de Junho anno do nacimento de nof-

fo Senhor Jefuu Chrifpto de mil quatrocentos e fetenta.

ElRey noíTo Senhor com acordo d'alguus do feu Comflelho
e Letrados detriminou e pos por Ordenança nom per maney-
ra de Ley nem d'Ordenaçom, que neccíTariamente fe ouveíe

d'efcrepver e publicar , mas pêra elle delia hafar em quanto
a ha por boa, e proveitofa per experiência achar, que quan-

do quer que alguus de feus Regnos e Senhorios de qualquer

eftado e condiçom que fejam forem culpados em alguus ma-
lefícios , e por ferem Cleriguos d'ordeés meores , d'ordeês

Sagras , Beneficiados , Comendadores , ou outros Relygiofos

forem juíguados pelos Prellados a que pertemcer , e nom
forem per eles punidos dereétamente , fegundo verdade e

juíliça , como per feus dereflos o elles deviom fer , e o di-

fto Senhor alfy o em certo fouber ; ele nom como Juiz , mas
Gomo Rey e feu Senhor

,
poios caftigar e correger , e os

outros fazer arrecear de malleficios fazer e cometer , lhes ti-

rara as moradias e teenças
,

que delle ou de feus arateçeflo-

res de graça em quanto fua mercee teverom , e os lamçara

de feus moradores fe comprir , e lhes tirara terras beês e

jurdiçneês
,

que eífo mefmo de graça em quanto fua mercê
for delle ou de feus anteçcfores teverem. Item. Lhe tirara

caftellos oífiçios valTalageês e privilégios
,

que delle ou de
feus
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feus anteceíTores de graça e mercê teverem
,

que em íua

vomtade e poder eftever de lhos tirar , fem lhe fer theudo

per alguúa obrigaçam de lhos leixar , fenoin foomente por

lhe amre de mercê alTy ferem dados; poftoque nas cartas dos

ditos caftellos officios VaíTalagces e privilégios nom feja di-

to, que os ajam em quanto fua mercê for: tiramdo aos fo-

breditos as ditas coufas em parte ou em todo , a certo tem-

po ou pêra fcmpre , e os trautando e huíamdo com elles fe-

gumdo os malefícios forem e as coufas em que errarem , c

a quem os fezerem , e fegumdo pelos ditos Prelados puni-

dos forem , como elle emtcnder que o bem e direitamente

deva de fazer
,
por exemplo de fe em feus Regnos malefícios

nom fazerem; nom per via de jurdiçom nem juizo, mas por

elle das fuás coufas ou das que a elle pertemcem vyrtuofa-

mcnte hufar por bem comuú dos ditos Regnos , e os malfe-

ftores de fy afaftar e avorrecer, que delle nom ajom fopor-

tamento nem bem fazer ; ca onde os malfeitores fom foíri-

dos e foportados , e ham mercees e favor , aalem do eícan-

dalo que por elo em geral todos recebem , os vyrtuoíos c

que bem vyvem fom manifeftamente ofcmdidos e emjuria-

dos.

Item. Mais ordenou o dito Senhor com conlTelho dos

fobrediftos
,
que fe alguiís ouverem delle moradias ou teen-

ças de graça em quanto fua mercee for , e malleficios alguús

fezerom , ou os em elles culparem
,

que em quanto delles

livres nom forem , ou forem por elles prefos ou feguros , ou

andarem per fuás menajcês
,
que nom ajam dele as ditas mo-

radyas nem tenças ; e fe forem livres e aíToltos fem conde-

naçom algúa
,

que as ajam loguo do tempo que livres fo-

rem ; e fe forem degradados por certo tempo pêra alguus

lugares ou fora delles , ou for mandado que em penna ja-

çam na cadeya ou em cafas
,
que em quanto o dito degredo

e dias durarem, nom as ajaõ ; e fe forem condenados em
pena de dinheiro por bem de jufliça ou eramenda fatisfaçom

ou intereíTe
,
que as nom ajam ataa que paguem, ou a parte

fe-
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; fe forem condenados a morte eivei , a faber
perpetua lervcntia ou degredo pêra fcrrinre

,
que effj mef-

moasnom ajom. Da morte nom ha pêra que fazer mençom
,

porque em ela fe acaba todo que em cftu vyJa podem aver.

E detriminou mays o dito Senhor acefqui do fjbredito

capitólio de cima dos que fe livram pelas OrJes
, que por

quamto hy hi algíis taes cafos, em que per as Lelx ou Or-
denações do Regno fe merece por clles mortes ou outras muy
graves penas , e o dito Ecleílafticò as daa em eíles muy pe-

quenas e leves ; ha o dito Senhor por bem nos taes cafos,

poftoque os culpados cm elles fe livrem pelas Ordejs , e

ajam pelos Juizes Ecleíiafticos aquellas penas, que fegundo

íeus dereitos Ecleíiafticos merecerem c deverem de aver
;
que

por quanto ellas em fy fam muy pequenas , c cafy nada em
refpcito do que no Secular por cllo mereciam , nos tae> ca-

fos elle dito Senhor em compenfiçam da mays pena qje os

taes merecem, hufe com elles per a fobredita maneira, ti-

rando-lhe aífy qualquer coufa graciofa que delle tenham em
parte ou ení todo, como fufo dito he.

E declarou mays e detriminou, que no cafo em que ai-

guú morador feu , ou peflba que delle aia teença ou coufa

graciofa e de mercê , ror remetido aas H )rdces por algifí

mileficio que tenha feito , e per o Prelado ou Juiz, EcIeíialH-

co for degradado d'alguú luguar , ou em cfpecial pêra álguú

luguar, que durante o tempo dodift) degredo elle nam em-
tre cm fua Corte , nem aja moradia lua fc for morador , nem
tença nem coufa algúa outra graciofa que do dito Senhor

aja ; e fc tenha em todo com elle a m;ineira
,
que fe tem e

deve teer com os que per a Roluçam ou Juftiças do diélo

Senhor fam degradados; porque aífy ha por bem que fe fa-

ça por favor da Juftiça e caftiguo e emmenda dos que maí
fazem.

Dj-
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Dytados em lyngtwajem d''ElRey Dom ^ffònfo o Qtiynto nojjo Se-

nhor pêra Rex e Primcipes e Senhores e todas outras pejfoas

ejlramjeiras defera de fetis Reinnos
, feitos e apurados com os

do feu Confelbo em Santarém no mes de Janeiro de quatrocen-

tos Çetenta e htiú- E detriminoií-fe em o dito Comjelho que a

nenhúa pejfoa ejlrangeira pêra fora dejies Reinos Je pofefe ,

For ElRey.

D Ytado pêra o Emperàdor ".

Dytado pêra ElRey de Framça : » Muyto alto , muyto
» excelemte , muyto poderofo , e ChrifptyaniíIImo Príncipe.

» Nos Dom AíFonfo &c. vos emvyamos muito faudar , como
» Irmaao que muito amamos. » FJínda » Muyto alto , muyto
» excelemte , muyto poderofo , e ChrifptianiíTimo Príncipe.

» Nofo Senhor aja fempre voíTa peíToa e Real eftado em fua

» faníla guarda. » Sobre*fcrito » Ao muyto alto , muyto ex-

» celemte , muito poderofo , e ChrifptianiíTimo Primcipc

» Dom Luys
,
per graça de Dcos Rey de Framça. »

Fera ElRey de Cajlella : » Muyto alto , eixcclemte e

» poderofo Príncipe
,
primo Irmaô e amiguo. Nos Dom Af-

» fonfo &c. vos emviamos muyto faudar como aquclle que

» muyto amamos. » E a efte porque he Irmaao per cunhadya
,

» ho Irmaaô primeiro, e depoys o primo. » Ffinda » Muyto
» alto , muyto eíxcelente e poderofo Príncipe, Primo Irmaaô

» e Amiguo. Nofo Senhor aja fempre volTa peíToa e Real ef-

» tado em fua fanta guarda. » Sobrescrito » Ao muyto alto
,

» muyto eixcelemte e poderofo Primcipe Dom Anrique per

» graça de Dcos Rey de Caftella e de Liam &c. noflo muy-

» to amado Primo Irmaaô e Amiguo. »

Fe-
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Pêra ElRey de Imgraterra : » Muy alto , muy eixcelen-

)) te , e muyto poderofo Principc , Primo Irmaaõ c Amiguo.
» Nos Dom Affonfo &c. vos enviamos muyto faudar como
» aquelle que muito amamos. » Ffinda » Muyto alto, muito

» excelente , e muito poderofo Principe Primo Irmão e Ami-
)> guo. NoíTo Senhor aja femprc voíTa peíToa e Real cftado em
» fua famta guarda. » Sobre^fcrito » Ao muy alto , muy eix^

» cclente , e muyto poderofo Principe Dom Amrique per

» graça de Deos Rey d'Imgraterra e de Framça , Senhor de
» Irlanda, noíTo muyto amado Primo Irmaaõ c Amiguo.»

Pêra ElRey de d''Omgria '. » Muyto alto , muyto eixce-

» lente , e poderofo Principe , divido fe o tever, Irmaaõ e Ami-
» guo. Nos Dom Affonfo &c. vos cmviamos muito faudar co-

» mo aquelle que muyto amamos. » Ffinda » Muito alto,

» muito eixcelente , e poderofo Principe, divido fe o tever,

» Irmaaõ e Amiguo. Noflo Senhor aja fempre voffa peffoa c

» Real eftado em fua fanta guarda. » Sobre'fcrtto » Ao muito
» alto, muyto excelente , e poderofo Primcipe Dom ff. per

» graça de Deos Rey d'Omgria noffo muito amado , divido

)) fe o tever , Irmaaõ e Amiguo. »

Para ElRey ^Aragnam: » Muyto alto, muyto eixcelcm-»

» te Principe Tio Irmaiõ e Amiguo. Nos Dom Affonfo &c.

)) vos emviamos muito faudar como aquelle que muito ama-

» mos. » Ffinda » Rey muy excelente Tio Irmaaõ e Amiguo.
)) Noffo Senhor aja fempre voffa peffoa e Real eítado ,em fua

)) famta guarda. » Sobrescrito » Ao muito alto , muito eix-

» celcnte Principe Dom foham per graça de Deos Rey d'-

» Arasruam &c. noffo muito amado Tio Irmaõ e Amiguo. »

Pêra ElRey de Cezilia : » Muito alto , muito eixcelente

5) Principe, divido fe o tever, Irmaaõ e Amiguo. Nos Dom
» Affonfo &:. vos emviamos muito faudar como aquelle que

Tom. IIL Eee n mui-'
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» muito amamos. » Ffinda » Rey muy eixcclemte , divido fe

»o rever, Irmaaõ e Amigao. NoíTo Senhor aja fempre voíTa

;j pclToa e Real eftado em fua íanta guarda. » Sobre'fcrito »

» Ao muito alto , muito eixcelente Principe Dom íF. per gra-

}) ça de Deos Rey de Cezilia noíTo muito amado , divido fc o

Tt tever, IrmaÕ e Amiguo. »

Pêra ElRey ãeNapole: » Muito alto , muito cixceíemte

» Principe Primo Irmaao e Amiguo. Nos Dom AíFomfo &c.

» vos enviamos muito faudar como aquelle que muito ama-

)) mos. » Ffinda » Rey muy eixcelemte Primo Irmaaõ e Ami-

» guo. NoíTo Senhor aja fempre voíTa peílba e Real eftado

» em fua fanta guarda. » Sobre''fcríto » Ao muito alto , e

» muito eixcelemte Principe Dom Fernando per graça de

» Deos Rey de Napole &c. nolTo muito amado Primo Irmaô

» e Amiguo. » :^r)
•

Pêra ElRey de Navarra: » Muito alto, muito cixcelem-

» te Principe , divido fe o tever, Irmaaõ e Amiguo. Nos Dom
» AlFomfo &c. vos emviamos muito faudar como aquelle que

» muito amamos. » Ffinda » Rey muy eixcelente , divido

» fe o tever, Irmaao e Amiguo, NoíTo Senhor aja fempre vof-

» fa peíToa e Real eftado em fua famta guarda. Sobre'fcrito »

» Ao muito alto , muito excelente Principe Dom íF. per gra.

» ça de Deos Rey de Navarra noíTo muito amado, divido fe

» o rever, Irmaaõ e Amiguo. »

Pêra ElRey de Dinamarqna : » Muyto alto , muito eix-

» celente Principe , divido fe o tever , Irmaaõ e Amiguo. Nos
)) Dom AfFonfo &c. vos emviamos muito faudar como aquel-

» le que muito amamos. » Ffinda » Pvey muy eixcelemte , di-

)) vido fe o tever, Irmaaõ e Amiguo. NoíTo Senhor aja fem-

» pre voíTa pelíoa e Real eftado em fua fanta guarda. » So-

lre'fcrito » Ao muito alto , muito eixcelente Principe Dom
» íF. per graça de Deos Rey de Dinamarqua noíTo muito ama-

)) do , divido fe o tever , Irmaõ e Amiguo, a Pe-
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Pêra ElRey âa Felonia : » Muyto alto , muito eixcclen-

» te Príncipe , divido fe o tevcr , Irmaaõ e Amiguo. Nos Dom
)) Affonío &c. vos enviamos muito faudar como aquelle que

» muito amamos. » Ffinda » Rcy muy excclemte , divido fe

)) o tever, Irmaaõ e Amiguo. NolTo Senhor aja fempre voíTa

» peffoa e Real eftado em fua fanta guarda. » Sobre^fcrito »

» Ao muito alto, muito excelente Principe Dom íF. pergra-

)) ça de Deos Rey da Pelonia nolTo muito amado , divido fe

» o tever , Irmaaõ e Amiguo. »

Pêra ElRey de Chipre '. » Muito alto , muito excelente

)) Principe , divido fe o tever , Irmaaõ e Amiguo. Nos Dom
» AíFonfo &c. vos emviamos muito fliudar como aquelle que
)) muito amamos. » Ffinda, » Rey muy excelente , divido fe

)) o tever, Irmaaõ e Amiguo. NoíFo Senhor aja fempre voíTa

» pcíToa e Real eftado em fua fanta guarda. » Sohre'fcrito »

» Ao muito alto , muito eixcelente Principe Dom .F. per

» graça de Deos Rey de Chipre &c. nofib muito amado , di-

>» vido fe o tever , Irmaaõ e Amiguo. »

Pêra ElRey ã^Efcorcia : » Muito alto , muito eixcelente

» Principe, divido fe o tever, Irmaiõ e Amiguo. Nos Dom
» Affonfo &c. vos emviamos muito faudar como aquelle que
>» muito amamos. » Ffinda » Rcy muy eixcelemte , divido fe

» o tever, Irmaaõ e Amiguo. Noflb Senhor aja fempre voíTa

» pefloa e Real eftado em fua famta guarda. » Sobré*fcrito »

)) Ao muito alto , muito eixcelente Principe D. ff. per gra-

)) ça de Deos Rey de Efcorcia &c. noflb muito amado , divi-

» do fe o tever , Irmaaõ e Amiguo. »

Bytado pêra todalas Rainhas e outras Princefas e Senho-

ras ajjy como aos maridos , tiramdo o nome de Irmaã ; nem di-

vido fe o nom for , e poderofas , e amadas
, fe nom for filha

ou Irmaã j nem Chrifptianiflíma a Rainha de Framça : e a

Eee ii for-
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forma ào ditado pêra as ditas Rainhas e Primcejfas he o fí-

giiimte : » Muyto alta , e muito eixcelemte Princcfa. Nos
» Dom Affonfo &c. vos emviamos muito faudar como Tia , Ir-

» maã, ou Prima, ou aquelle divido que for; e fenom for di-

» vido , como aquella pêra que queriamos que Dcos deíTe tanta

» faude vida e homra como vós defejaes. » Ffinda , e fobrescri-

to fegumdo ao marido , cotnfeguindo a fohredita regra.

Dytado pêra todos os Rex Mouros : » Muito nobre , e

» muito homrado antre os Mouros N. Rey de tal Reinno.

y) Nos Dom AíFmfo &c. vos fazemos íaber. » Nom averam

Jfinda. Sobrescrito » Ao muito nobre , e muito homrado am-

» tre os Mouros Rey de tal Reinno. »

Dytado pêra os Principes herdeiros de Framça Ingraterra

Cajlella e Utrg-ia : » Muy illuftre e eixcelemte Primcipe Pri-

» mo ou Sobrinho, fe o for. Nos Dom AíFonfo &c. vos emvia-

)) mos muyto faudar como aquelle que muyto amamos e pre-

D çamos. » Ffin.la » Muy illuftre Primcipe. NolTo Senhor vos

» aja femprc em fua famta guarda. » Sobre^fcrito » Ao muy
» illuftre Principe Dom flf. Príncipe de tal luguar: a faber

,

» fe d'Imgraterra de Galcz , fe de Caftella das Efturias , e mais

» primojcnito herdeiro dos Reinnos e Senhorio de que for: e

)) ao de Framça Dalfim de Framça fem primogénito erdeiro;

)) e ao d'Umgria Principe Dom Foam primogénito herdeiro

» do Reino d'Umgrya. »

'Ditado pêra toâolos outros Principes erdeiros de todolos outros

Reinos: » Muy illuftre Primcipe Primo ou Sobrinho, fe o for,

» Amiguo a todos. Nos Dom Affonfo &c. vos emviamos mui-

)) to fiudar como aquelle que muito amamos e prcçamos. »

Ffinda » Muy illuftre Primcipe. NoíTo Senhor vos aja fem-

» pre em fua fanta guarda. » Sobrescrito » Ao muy illuftre

» Dom ff". Primcipe de tal lugar primogénito herdeiro de taes

» Reinnos e Senhorios, E fe nom tever Principado ha de di-

» zer
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» zer. Ao muy illuftre Priracipe Dom f. primojcniío erdei-

» ro tit fvpra. »

Dytado pêra todoloí outros filhos dejles Rex que nom fo-

rem erdeiros , a faber Framça Cajlella Ingraterra e Hiimgria :

» Muito nobre illuftre Primo ou Sobrinho , fc o for , Ami-
)) guo a todos. Nos Dom AíFonfo &c. vos cmviamos muito

» Taudar como aquclle que muito amamos e preçamos. » E fe

cada huu dcftcs tem alguu titolo de ducado ou d'outro fe-

nliorio
,
que fc lhe ponha. » Ffinda » Maito nobre e ama-

» do Primo ou Sobrinho. NoíFo Senhor vos aja fempre em
» fua fanta guarda. » Sohre''fcrito » Ao muito nobre e illuf-

» tre Dom F. , divida fe a tem , filho do muy alto Rey de tal

» Reinno , noíTo muito amado c prcçado parente , como o for,

» e Amiguo. »

Dytado pêra todohs filhos que nom Jam primogénitos de to-

do!os Rex , refalvando os quatro acima efcriptos ; » Muy to no-

» hre c homrado , e o divido que tever, Amiguo a todos.

» Nos Dom Affonfo &c. vos emviamos muito faudar como
» aquclle que muito amamos e preçamos. » Ffin la » Mui-
» to homrrado Primo ou fobrinho, fegundo o divido que te-

)) ver. NolTo Senhor vos aja fempre em fua lanta guarda. »

Sobre' fcrito » Ao muito nobre e homrrado Dom íF. , dignida-

» de e Senhorio fe o tem , filho do muy alto Rey de taes Rei-
)) nos, nolTo muito amado e prcçado Primo ou Sobrinho , fegun-

» do o divido que tever, e Amiguo. »

Ditado pêra o Duque de Bregcnba : » Alto e illuftre

» Primcipe Primo ou Sobrinho, íegundo o divido que tever, e

)) Amiguo. Nos Dom Affmfo &c. vos emviamos rauito flau-

)) dar como aquclle que muito amamos e preçamos. » Ffinda

» Illuftre Principe , divido como o tiver, e Amiguo. Nofflí Se-

» nhor vos aja fempre em fua funta guarda. » Sobre^fcrito

» Ao alto e illuftre Primcipe Dom Charles Duque de B^rgo-

» nliA
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» nha e de Barbamre &c. , c as outras dignidades que tever

,

» nofíb muyto amado e preçado Primo ou Sobrinho e Ami-

» guo. »

Ditado pêra os filhos erdeiros dejles Duques : » Muito

» homrado e preçado Sobrinho , ou o divido que tever. Nos
» Dom AfFonfo &c. vos emviamos muito íaudar como aquel-

5) le que muito amamos. » Nom averd ejle fimda. Sobre'fcrito

» Ao muito homrado e preçado Dom F. , titolo fe o tem
,
pri-

» mojenito e rd eiró do Duque de Bergonha &c. noíTo muito

» amado Sobrinho, ou o divido que tever, e Amiguo. »

Ditado pêra ã Duque/a velha de Bergonha filha d*ElRey

. D. Joham: » Muito eixcelente e iUuftre Princefa. Nos Dom
» AíFonfo &c. vos enviamos muito Íaudar como Tia que fm-

» gullarmente amamos e p teçamos. » FfinJa » Muito excelen-

5» te Princefa. NoíTo Senhor aja fempre em fua fanta guarda

» e cumpra voflbs virtuofos defejos. » Sobrescrito » A muy-
•» to excelcmte e iUuftre PrinceíTa líFante Donna líTabcl Du-
» quefa de Bergonha e de Brabamte , e todo o mais , noíTa mui-

» to amada e preçada Tia. »

Efte ditado feja pêra efta Duqucfa foomente e pêra as

outras Duquefas fegundo a regra jeral atras declarada.

Ditado pêra o Duque de Bretanha : IUuftre Primcipe , divi-

» do fe o tever , e Amiguo. Nos Dom AíFonfo &c. vos em-
•» viamos muito íTaudar como aquele que muito amamos e

)) preçamos. » Ffiiída » Iluftre Primcipe, e o divido que tever,

» e Amiguo. NoíTo Senhor vos aja fempre em fua fímta guar-

» da. » Sobre^fcrito » Ao illuftre Primcipe Dom S. Duque de

» Bretanha, e mais ditado de dignidade fe o tem , noíTo mui-

)) to amado e preçado Primo Sobrinho , ou o devido que tc-

» ver , e Amiguo. »

Ditado pêra filho primojenito dejle Duque de Bretanha

:

» Mui-
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)) Muito homrado F. , fcnom for divido , e fe for divido por-

» lho lem nome, e Amiguo. Nos Dom AíFonfo &c. vos em-
» víamos muito íTiudar como aquclle que muito amamos. »

Sohré'jcrito » Ao muito homrado íF. primojenito crdeiro do
» Duquado de Bretanha noíTo muito amado ^ divido fc o te-

» ver, e fe o nom tever , Amiguo. »

Ditado pêra efies outros Duques Jf. Millam , e Sahoya,

Item o Duque de Modona que he Marques de Ferrara. Itew o

Duque de Baveira : » Iluftre Principe , divido fe o tem , c Ami-
» guo. Nos Dom Alíbnfo &c. vos emviamos muito faudar co-

» mo aquelle que muito amamos e preçamos. » Ffivida » Ihif-

)) tre Primcipe. NoíTo Senhor vos aja fempre em fua fanta

)) guarda. » Sobre^Jcrito » Ao iluftre Primcipe D. ff. Duque
» de Milam Comde de Pavya &. noíTo muito amado e pre-

^ çado Amiguo : e fe alguú dos outros Duques tever divido

» ponham-lho, e Amiguo a todos. »

Dytado pêra os filhos primojenitos dejies Duques : » Mui-
» to homrado Dom F. , fenom for divido , e fe for divido por-

» lho fem nome, c Amiguo a todos. Nos Dom Affonfo &c.

)) vos emviamos muito faudar como aquelle que muito ama-^

» mos. » A eftes nom fe ponha finda. Sobre'fcrito » Ao muito

» homrado Dom íF. primojenito erdeiro de tal Duquado nof-

)) fo muito amado Primo Sobrinho, ou o devido que tever, e

» Amiguo a todos. »

Ditado pêra todolos outros Touques de fora do Reinno , e

com eles o Duque de Genoa : » jNIuito homrrado e magnifiquo

«Duque, divido que tever, e Amiguo a todos. Nos Dom Af-
» fonfo &c. vos emviamos muito faudar como aquelle que
)) muito amamos e preçamos. » Nom averam fimda. Sobrescri-

to » Ao muito homrrado e magnifiquo Dom f. Duque de
» tal lugar, e Senhorio fe o tever em taes Reinnos. »
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Pêra o Duque de Veneza foo : » Muy manifiquo e pode-
» rofo Duque. Nos Dom AíFonfo &c. vos emvyamos muito
)> faudar como aquelle que muito amamos c prcqamos. » Fim-
da » Manifiquo , e poderofo Duque. Noílo Senhor vos aja

» fempre em fua famta guarda. » Sobre'fcrito » Ao muy ma-
» gnifiquo e poderofo Chrifptoforo Mauro , Duque de Ve-
)> neza noíTo muito amado e preçado Amiguo. »

Dytado pêra todolos Marquefes e Meftres d''Ordee! tiram-

do o Gram Mejlre de Pruça e o de Rodes que levam titolos fo-
hre Jy com os Prelados e certos Comdes ajy como o de ..

.

e o de Arminhaque , e o de P. . . e de P'aruyque e do Otitain

e o Gram Conde d'Omgrya : a Muito homrrado Marques ou
» Meftre Amiguo. Nos Dom AíFonfo &c. vos emviamos mui-

• » to faudar como aquelle que muito amamos. » Nom averam

finda nas Cartas. Sohré'fcrito » Ao muy homrrado Dom íF,

» Marques ou Meftre de tal lugar, ou ordem em taes Rein-

» nos. »

"Dytado pêra todolos Condes de fora do Reinno e Priores de

Sam ^oham e Vifos Rex j a fora os grandes Condes que vaaÕ com

os Marquefes e Mejlres e outr''S femclhamtes : » Homrrado
» Conde Amiguo. Nos Dom AíFonfo &c. vos enviamos mui-

» to faudar como aquelle que muyto amamos. » Nom averao

fimda nas cartas-. Sobre''fcrito » Ao homrrado Dom F. Con-
» de de tal lugar em tal Reynno. »

Dytado pêra todolos filhos primojenitos dos Duques que nom

levam atras titolo per fy , e afy de todolos ffilhos de Marquefes

de fora do Reino , e afy filhos d^alguíir Condes grandes de fora

defle Reinno , os quaes fe ElRey quiferfe poeram aquy por extcm-

fo : » Homrrado f. Amiguo. Nos Dom AíFonfo &c. vos em-

)) viamos muyto faudar como aquelle que muito amamos. » Sem

finda. Sobrefcrito r. Ao homrrado Dom F. íilho primoge-

» ni'
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» nito erdeiro de tal Duque ou Marques ou Conde , íe o EU
» Rey nomear. »

Ditado pêra a Cumtmidade de Floremça '. » ^lagnifiquos e

» hoinrrados Amiguos. Nos Dom Afonfo &c. vos cmviamos
» muito faudar como aquelles que muyto amamos. » S hré*'

fcrito » Aos manifiquos e homrrados Guovernadores Rcge-
» dores , e Conít.donciro da Juftiça da poderofa Comunida-
» de de Floremça. »

Dytado pêra as Comunidades de Senna e Ltica '. » Alanifi-

y) quos c homrrados Amiguos. Nos Dom AíFonfo &c. vos em-
)) viamos muito faudar como aquelles que muito amamos. »

Sobre^fcrito » Aos manifiquos Guovernadores , e Regedores
» da homrada Comunidade de Sena , ou Luca. »

Dytado pêra outras Cidades do mundo que nom fam ComU'

vidades , afy como Londres Barcelona Valença Belonha , e as ou-

trasjemclhantes , e Abnrgiíos pr.Jioqiie Jfeja Villa : » Homrrados
» e difcretos Burguos Mcftres ou Aldremaaes ou Vigeres, fe-

» gumdo fe em cada hua lugar chamaõ os que guovernam.

» Nos Dom Affonfo &c. vos emviamos muito faudar. » So-

bre^fcrito » Aos homrrados e difcretos Burguos Meftres

» Alldrcmaaes ou Vygueres , fegundo fe em cada hum lugar

» chamarem os que guovernaõ da Cidade foam. »

Dytado pêra outras Cidades de fera do Reino , a faber ,

Sevilha Córdova Toledo Burgos Leaoni , e ajy em Aragam Sara-

goça , e em França Pafys Toloja Ruaom Liam : » Dyfcretos

» Regedores Guovernadores , ou fegumdo fe chamaó os que

)) guovernam as ditas Cidades. Nos Dom Affonfo &c. vos

» enviamos muito faudar. » Sobre*fcrito » Aos difcretos Re-
» gedores , e Guovernadores , ou como fe chamarem , de tal

» Cidade em tal Rcinno. »

Tom. IIL Fff Dy^
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Dytado pêra todalas outras Cidades e boas Fyllas de ffora

ão Reinno : » Regedores , e Guovernadores , ou aquelle no-

» me per que fe chamaaó os que guovcrnain. Nos Dom
» Affonfo &c. vos emviamos muito faudar. » Sobre^fcruo

» Aos Regedores, ou Guovernadores, ou aquelle nome per

„ que íTe chamam os que guovernaõ , de tal Villa em tal

„ Reynno. ?> >

Dytado pêra homes de maneira de fora do Reino affy como

do Confelho dos Rex , e outros femelhamtes , e adiamtados : „ Ff.

5, Amiguo. Nos Dom AfFonfo &c. vos emviamos muyto fau-

„ dar. „ Sohré'fcrito ,, A Ffoaao do Comfelho de tal Rey

,

„ ou adiamtado de tal comarqua , ou Senhor de tal luguar,

„ fe o for. „

"Ditado jerall pêra todalas outras pefoas jeraes de fora do

Reinno : „ Ff. Nos Dom AíFonfo &c. vos emviamos muyto

„ flaudar. „ Sobre"fcrito „ A Ff. Efeudeiro , ou de que forte

j, for , morador em tal luguar em tal Reinno. „
Lembre que terminou ElRey

,
que íe nom ha de poer

daquy em diante em fobre'fcrito a nenhua peflba eftrangeira

de fora do Reino , Por ElRey.

Dytado pêra Miiley Xeque , e pêra outros Marys MoU'

TOS : ,, Muito homrrado amtre os Mouros Ff. Marim. Nos

„ Dom AíFonfo &c. vos fazemos faber. „ Sobre^fcrito „ Ao
„ muito homrrado amtre os Mouros Ffoaó , Marym em tal

„ Reino e Senhor de taes Vilas e taes , fe o ffor. „

Dytado pêra os Alcaides de Çafy e de Malegua , e outros

femelhantes Alcaides moores : „ Homrrado amtre os Mouros
,

„ e bom Cavaleiro. Nos Dom Affonfo &c. vos fazemos fa-

„ ber. „ Sobrefcrito „ Ao homrrado amtre os Mouros , e

,j bom Cavaleiro Ffo Alcaide de tal luguar em tal Reinno. »

Lem-
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Lembre qiie o Senhor de Çafy ha nome Mamed Bcmfa-
fao , e por-lhe-hao Alcaide, e Senhor de Çafy-

Dytndo pêra o E/lado Eclefiajlko. :=i Pêra o Samto Padre :

» Muito Sanfto im Chrifto Padre e muito bem aventurado

» Senhor. O vofo devoto , e obcdiemte filho Dom Afonfo &c.

» com toda humilldade beijo vofos famtos pees. Muito fan-

» to Padre, vofa fantidade fayba ou faberá , ou he certa, ou
» fabe &c. » Ffinda » Muito famto im Chrifpto Padre , e

» muito bem-aventurado Senhor. O Senhor Deus comferve

» vofa famtidade por muitos tempos a feu fanto ferviço. »

Sobrescrito » Ao muito Síanílo im Chrifpto Padre e muito

» bem-aventurado Senhor Papa per divina providencia

» ora Prefidcnte na Igreja de Deos. »

Dytndo peva o Gram-Mejlr^ de Rodez : » Muito Revê-
» rendo Gram-Meílre nofo muito amado amiguo. Nos Dom
)) Afonfo &c. vos enviamos muito faudar como aquele de cu-

» jo vcrtuofo acrecentamento nos muyto prazeria. » Nom aja

finda na carta. Sobrescrito » Ao muito Reverendo Dom Frey

» Bautifta Graõ-Meítre da famta cafa do Sprital de Jerufa-*

» lem e do Convento de Rodes , nofo muito amado e pre-

» çado amiguo. »

Dytado pêra o Concelho Jeral : » Sfagrado famto Jeral

» Comcelho em tal lugar per o Sprito Sanflo ligitimamente

)) ajumtado aa Univerfal Igreja reprefentante. Nos Dom Af-

» fonfo &c. defpois da fincera e filliall-devaçaó vos fazemos

» faber. » Ffimda » Sagrado fanto Jeral Concelho, o Sprito

» Sanfto vos leixe ordenar coufas a feu famto ferviço e bem
» da Univerfil Igreja. » Sobrescrito » Ao fagrado farito Je-
» ral Concelho em tal lugar per o Sprito Santo ligitimamen-

» te ajuntado a Univerfal Igreja reprefentante. »

Dytado pêra o Colégio dos Cardeaes : » Muito Reverendos
Fff ii * in
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» in Chrifpto Padres amiguos nofos como Irmãos muyto ama-
» dos. Nos Dom AíFonfo &c. defpois da devida rrecomenda-

» ça5 vos fazemos faber. » Ffimda » Muyto Reverendos in

» Chrifpto Padres, NoíTo Senhor Deos vos tenha fempre em
» fua famta guarda. » Sohre\fcrtto » Ao Sagrado Colégio dos

» muytos Reverendos im Chrifpto Padres Senhores Car-
» deães. »

Dytado pêra cada hu dos Cardeaes em particular : » Mui-
» to Reverendo im Chrifpto Padre , divido fe o he

,
que co-

» mo Irmaaõ muito amamos. Nos Dom Affonfo &c. vos em-
» viamos muyto flaudar. » Ffinda » Muito Reverendo im
» Chrifpto Padre. NoíTo Senhor Deos vos aja fempre em fua

» fanta guarda. » Sobre^fcrito » Ao muito Reverendo im Chrif-

» pto Padre Ff. per graça de Deos em Samta Igreja de Ro-
» ma , titolo de Samto Eftaço, ou qualquer outro que tever,

»Bifpo, ou Presbitero, ou Diácono, fegundo for Cardeal,

» nollo muito amado amiguo. »

Dytado pêra os Patriarcas , e pêra algíis outros Arcebif-

pos , a faber o de Colanha , e outros Eleitores do Emperio , e o

Bifpo de Lege : » Reverendo in Chrifpto Padre e muito ama'
» do amiguo. Nos Dom AíTjnfo &c vos emviamos muito fau-

» dar como aquelle , de cujo vertuofo acrecentimento nos

» muito prazeria. » Finda » Reverendo Padre. Nofo Senhor

» vos aja fempre em fua fanta guarda. » Sobre^fcrito » Ao
«Reverendo ym Chrifpto Padre Dom F. , e qualquer outro

» titollo que tever afy no ecleliaftico como no fecular , noíTo

» muito amado amyguo. »

Dytado pêra toàolos outros Arcebifpos de fora do Reiríno :

» Reverendo Arcebifpo amiguo. Nos Dom AfFonfo &c. vos

» enviamos muyto flaudar como aquelle de cujo vertuofo acre-

» centamcnto nos muito prazeria. » Sobre'fcrito » Ao Reve-

» rendo Dom Foaô Arcebifpo de tal lugar em tal Reyno. »

Dy-
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Dytado pêra todo/os Bifpos de fora do Reino : » Reveren-
•» do Bifpo amjguo. Nos Dom AíFonío &o. vos enviamos mui-

» to laudar. » Sobre*fcrito » Ao Reverendo Dom íoaaó Bif-

» po de tal lugar em tal Reinno. »

Dytado pêra -libades Bemtos e outros Priores homrrados

afy como Covas de Sevilha y^guoa de Lupe MomJerrado : » Re-
» veremdo Abade ou Prior amiguo. Nos Dom AíFonfo &c.
» vos enviamos muyto faudar. » Sohre\fcrito » Ao Reverendo
» Abade ou Prior de tal Abadia ou Moeítciro em tall Gida-
» de ou Vila de tal Reinno. »

Dytado pêra os do Reimio. — Pêra a Rainha : » JSIuy alta,

» e muy eixcelemte Princefa. Nos ElRey vos enviamos muy-
» to faudar como aquella que fobre todas amamos e preça-

» mos. » Ffinda » Muy alta , e muy excelente Princefa. No-
» fo Senhor vos aja fempre em fua fanta guarda. „ Sobre'-

fcrito „ A' muy alta , e muy eixcelemte Princefa Dona Foaam

„ per graça de Deos Rainha de Portugal e do Algarve , Se-

„ nhora de Cepta e d'Alcacer era Afriqua , minha fobre todas

„ preçada e amada molher. ,^

Dytado peva o Príncipe : ,j Muito homrrado , e muito

„ preçado Filho. Nos ElRey vos envyamos muito faudar co-

„ m.o aquelle que fobre todos amamos. „ Pfinda „ Muito

„ homrrado , e muito preçado Filho. Noflb Senhor vos aja

„ fempre em fua fanta guarda. „ Sobre'fcrito „ Ao muito

„honrrado, e muito preçado Príncipe Dom Joham primoje-

„nito erdeiro de noíTos Reinos e Senhorios meu fobre todos

), amado e preçado Filho. „

Dytado pêra a Princefa molher do Príncipe '. „ Muito hon_

„ rada , e muito preçada Filha. Nos ElRey vos enviamog

j^ muito faudar como aquella que muito amamos e preçamos»

5j Pin~
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„ Fiíiãa „ Muito honrrada , e muito preçada Filha. NoíTo

5, Senhor vos aja fempre em fua fanta guarda. „ Sohré^jcri-

to „ A muito homrrada , e muito preçada Princefa Dona
j, Lianor minha muyto amada e preçada Filha. „

Dytado pêra qualquer Iffamte do Reynno : „ Muyto hom-

jj rrado e amado , divido que tever. Nos ElRey vos emvya-

j, mos muito faudar como aquelle que muito amamos e pre-

j,
çamos. „ Nom averam finda. Sobre''fcrito „ Ao muyto hom-

„ rrado líFamte Dom FoaaÔ , titolo que tever , meu muyto
.„ amado e preqado, divido que for. „

Dytado pêra Dom Jobam filho primojenito do Iffamte "Dom

Fernando que Deos aja : » Homrrado e preçado Duque So-

)> brinho amiguo. Nos ElRey vos enviamos muito faudar co-

)) mo aquelle que muyto amamos e preçamos. » Sobre'fcrito

y> Ao homrrado , e preçado Dom JohaÕ Duque de Vifeu e

» de Beja, Senhor de Covilhaa e de Moura, e depois que
» lhe vier a letra lhe poeráô Regedor e Guovernador da Ca-
» valaria da Ordem de Sam Tiaguo , meu muyto amado e

» preçado Sobrinho. »

Dytado pêra Dom Diogo
, filho fegundo do dito Ifante Dom

Fernando : » Homrrado Dom Diogo Sobrinho amyguo. Nos
» ElRey vos emviamos muyto ÍTaudar como aquelle que muy-
» to amamos e preçamos. » Sobré'fcrito » Ao homrrado Dom
» Dioguo , e des que lhe vier a letra lhe poerao Regedor

,

» e Guovernador da Cavalaria da Ordem de NoíTo Senhor
» Jefu Chrifpto , meu muito amado e preçado Sobrinho. »

Dytado pêra todolos Duques : » Homrrado Duque Primo
» ou Sobrinho amiguo. Nos ElRey vos emviamos muito fiu-

» dar como aquelle que muyto amamos e pfcç.imos. » Jb-

hré*fcrito » Ao honrrado Dom Foaaô Duque de tal lugar , e

» quaaefquer outros titollos que tever, meu muyto amado e

)í preçado Primo ou Sobrinho. » Dy-
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T)ytaão pcra os Mãrquefes quando os uo Reino ouver :

» Homirado Marques , e o divido que tcvcr , amiguo. Nos
» ElRcy vos cmviamos muito faudar como aquellc que muy-
» to amamos c pregamos. » Sobre''fcrito » Por ElRey : ao

» homrrado Dom Foaaõ Marques de tal luguar iTeu muito

» amado e preçado , o divido que tever ; c fenom for divi-

» do am-lhe de poer amiguo , e fe for divido nom lhe poc-

» raô amiguo na fym , fenaõ acabar no divido. »

T)ytaJ.o pêra os Comdes parentes d*ElRey a/y como o Conde

â''Odeinira , e os outros Condes que forem ajy parentes d''ElRey :

•» Comde Sobrinho ou Primo amiguo. Nos ElRcy vos emvya-
)) mos muyto faudar como aqucUe que muito amamos. » So-

bre^fcrito » Por ElRey : a Dom Ffoaaô Conde de tal lugar

D do Comfelho d'ElRey, fe o for, feu muito amado Primo

» ou Sobrinho. »

Dytado pêra os Mejlres das Hordes de Chrifpto Santiaguo

e Avys : » Homrrado JNleftre amiguo. Nos ElRey vos emvia-

)) mos muito faudar como aquelle que amamos. » Sobrescri-

to » Por ElRey : ao homrrado Dom Frey Foaao Meftre da

» Ordem de Chriípto, ou donde for, e do feu Comfelho. »

Dytado pêra os outros Condes que nom forem parentes d'-

ElRey , e Priol do Efpritall : » Comde amiguo. Nos ElRey
» vos enviamos muito íFaudar como aquelle que amamos. »

Sobrefcrito » Por ElRey : a Dom F. Conde de tal lugar, e ou-

» tro Senhorio fe o tever, e alguu titollo , e do feu Com-
))fclho. »

Dytado pêra outras pejfoas do Comfelho : » Ff. amiguo.

» Nos ElRey vos enviamos muito faudar. » Sobrescrito » Por

» ElRey : a Ff. do feu Comfelho , e titolo de oficio fe o

» tiver. »
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Dytaão pêra outras pef'/as , como Fidalgtios e bornes de li-

nhagem , Doutores , e Cavaleiros : » Ff. Nos ElRcy vos emvia-

» mos muyto iTaudar. » Sobrescrito » Por ElRey : a Foaõ Fi-

y> dalguo ou Cavaleiro de fua cafa , fe o for. »

Dytado pêra a Cidade de Lixhoa : » Vereadores , Procu-

xrador, e homeês bo6s. Nos ElRey vos emvyamos muito

» faudar. » Sobrescrito » Por ElRcy : aos Vereadores , Pro-

}) curador , e homeês boõs da fua muy nobre e fempre leal

» Cidade de Lixboa. »

Dytado pêra todalas outras Cidades , e Villa de Samtarem :

» Juizes, Vereadores, Procurador, e homecs boos. Nos El-

)) Rey vos cmviamos muyto íTaudar. » Sobrescrito » Por El-

» Rey : aos Juizes , Vereadores , Procurador, c homeês boôs

3) da fua nobre Cidade d'Evora , e afy as outras , e a dita

)> Villa. »

Dytado pêra todalas Filias : » Juizes, Vereadores, Pro-

yi curador , e homeês boõs. Nos EiRey vos emviamos rnuito

» faudar, » Por ElRey : aos Juizes , Vereadores , Procura-

» dor, e homeês boõs da flua Vylla Foaa. »

Dytado pêra toda outra jemte do Reino : Ff. Nos ElRey
» vos emviamos ÍTaudar. » Por ElRey : a F. morador em tal

» lugar, Efcudeiro, ou de que forte for. »

Dytado pêra todo Judeu ou Infiel : » Ffoaõ. Nos EllRey

)) vos fazemos faber. » Nom averao faiidaçam.

Dytado pêra os Arcehifpos , e Bifpos , e outra Clerezya. :=!

Dytado pêra o Jrcebifpo de Bragua : » Reverendo Arce-

)) bifpo amiguo. Nos ElRey vos emviamos muito íiaudar co-

» mo aquellc de cujo vertuofo acrecentamcnto nos muito pra-

» zc-
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» èeria » Por ElRey : ao Reverendo Dom Foaaõ Arccbií-

» po de Bragvia Primas, c do feu Coinfclho. »

Djtado pêra o de Lixboa'. » Reverendo Arccbifpo ami-

» guo. Nos ElRcy vos cmviamos muito ITaudar como aquel-

» le de cujo vertuofo acreccmramento nos muito prazcria. »

» Por ElRey : ao Reverendo Dom Foaaò Arcebifpo de Lix-

» boa , e do íTeu Confelho. »

Dytado pêra todolos Bifpos , aos qiiaes fe poerd Amiguo pof-

toqiie nom fejam do Comfelho : » Bilpo amiguo , e o divido

» que tever amtes do amiguo. Nos ElRey vos cmviamos mui-

)) to faudar. » Por ElRey : a Dom Ff. Bifpo de tal Gida-

)) de, do feu Confelho fe o ffor, e mais feu muito amado,
» o divido que tever. »

Dytado pêra o Abade d^Alcobaça , e Prior de Sanita Cruz
,

aoí quaes fe poerd amiguo pofloque nom fejam do Comjelhov,

)) Dom Abade , ou Prior amiguo. Nos ElRey vos cmviamos

» muito faudar. » Por ElRey : a Dom Frey Foaaò Abade
» d'AIcobaça feu Efmoler-moor , e do feu Comfelho fe o for,

» e afy a Dom Foaõ Prior do Moefteiro de Samta Cruz de

)) Coinbra. »

Dytado pêra todolos Outros Abades Bemtos ; » Dom Aba-

» de. Nos ElRey vos emviamos muito ífaudar. » Por El-

» Rey : a Dom Abade de tal Moefteiro, i>

Tom. llh Ggg Bm
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N. 5". Em dia de Sanita Marya à^Aguofio •,
quefoy em húa quim-

ta feira da era de quatrocentos fetenta e hii
,
partio ElRey de

Rejlelo com toda fua frota pêra /obre a Vila d''Arzilla ; e a

terça feira loguo fegiiimte em fe çarrando a noyte chegou fo-

hre ella , e loguo a quarta feira pela manhaa fayo em terra
;

e ao fabado logtto feguimte pela manhaã emtrou a dyta Villa^

e a quarta ffeira a tarde loguo defpois do dito fabado mandou

Dom Joham filho do Duque com certa jemte de cavallo e de

pee a Cidade de Tamjer , a qual a quimta feira logíio pella

manhaã emtrou em ela , e defpois de tomada afy a dita Vylla

d^Arzilla e Cidade de Tamjer correo o ditado feu do que dan-

^ tes trazia em ejla maneira.

A Saber , Dom Afonfo per graça de Deos Rey de Portugualy

e dos Algarves d'aquém , e d'alem maar em Afriqua ;

quando eftever em Portugal : e quando eítever em Afriqua

dirá, abalem e da aquém mar em Afriqua.

N. 6. DetriminaçaÕ do Confelho d^ElRey acerqua da maneira que

fe aja de ter com os Embaixadores dos Rex e Principes ef-

tramjeiros
,
que a fua Corte vierem , afy acerqua do afett"

tamento em fua Capela como das outras cerimonias.

ITem. Que o bamquo do afemtamento feu deles em fua

capela fe ponha da outra parte comtraira , donde cftcver

a fua cortina , abaixo do bamquo dos Prelados , em tal ma-

neira que fique em dereyto da cortina ; e de guifa que eles

nom defcubram a boca da dita cortina
,

pêra verem o que

o dito Senhor demtro faz : e o bamquo dos Prelados fe cor-

rera pêra o altar em tal maneira
,
que fique afaftado do bam-

quo dos ditos Embaixadores ;, e o mais acerqua do AUtar que

bem poder,

E
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E ITe alguíí dos Embaixadores for Cleriguo , ou Rcli-

giofo , cílará no bamquo dos Prelados , e Ic for Embaixador

de Rcy
,

poftoque nom tenha dignidade allgíía , íoomente

por fcr ClerygLio precedera , e feraa acima dos Bifpos c Ar-

ccbifpos ; e Icnom for de Rey , e for d'algud outro Prínci-

pe , nom precedera fenom qualquer outro que a ele for igual

em dignidade, a faber , fe for Bifpo precederá aos Bifpos,

e fe for Pretonotairo precedera os Pretonotairos ; e puito-

que nom tenha nenhua dignidade foomente por fer Clcnguo
ou Religiofo , fera porem no dito bamco abaixo dos ditos

Prelados.

E nenhuu Embaixador Cleriguo de qualquer dignidade

ou cílado que feja, nom fervirá ao dito Senhor em lhe dar

Avamjelho nem paz , nem os leiguos em lhe darem aguoa

as maaos , nem terem toalha , nem cm outro nenhíí ferviço

de fua pefoa.

E em caíTo que a Corte do dito Senhor venham jumta-

mente Embaixadores de dous ou três Rex , ou Príncipes
,

ou de mays , e afy vaao a fua Capela pêra "iiverem d'cftar

em feu afentamento , far-fe-ha a deferemça de huus aos ou-

tros no aíemtar, que fe faz nos ditados que fe a cada huíi

põem , fegundo atras nos ditos ditados he comteudo ; a la-

ber , fjgumdo o ditado que o dito Senhor a cada huú Rey

,

ou Príncipe poõe , afy precedera o feu Eoibaixador , ou fe-

ra precedido d'outro.

Item. Se detriminou em comfelho do dito Senhor acer-

ca do afemtamento dos Duques fcus vafalos em fua cape-

la
,
que fofe em bamco dercito , e nom atravefado , nem te-

vefem cadeira ; e efa nicfma maneira fe tenha em quaefquer

outros luguares d'afemtamentos aíy em Cortes como em to-

dolos outros, e o luguar e maneira, em que o dito bamco
ha d'eftar , e afy o dos Embaixadores e Prelados , e Com-
des : e o afentamento do Senhor Primcipe e Iffantes , aallein

do feri p to em eíla folha , he fegumdo aquy per pintura fe-

ra devilfado.

Ggg ii N. 7,
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N. 7. Trelado da determinaçam e B^egimento que ElRey nojo <5V-

nhoy deu a Cidade de Lixhoa , acerqtia da maneira que os

officiaes ouvejem de ter na defpefa das remàas da dita

, Cidade.

NO's ElRey fazemos faber a quantos efte Alvará de Re-
gimento nofo virem

,
que pelas contas que ora manda-

mos tomar e prover dos annos pafados de quatrocentos e fe-

fcnta e lete , e fefemta e oito , e fefenta e nove aos oficiaes

da nofa muy nobre e fempre leal Cidade de Lixboa , fe mof-

trou fe fazerem algíías defpefas das remdas da dita Cidade

como nom deviam ; e querendo a elo prover como a ícrviço

nofo e bem da dita Cidade convém
,
pêra fe yndividamen-

te per femelhamte maneira nom defpenderem as remdas da

dita Cidade , detriminamos que acerqua das defpefas que fc

aodiamte ouverem de fazer , fe tenha efta maneira que fc

fegue.

Item. Primeiramente mandamos que o Corregedor Ef-

cripvaõ da Camará terom da Cidade , e da impoíiçam de

Vila nova, Juizes Alcaides, nem outros alguíís oficiaaes da

dita Cidade, nem algíias outras pefoas de fora, nom ajam

graça de dinheiros nem pam a cufta da Cidade , falvo feus

mantimentos ordenados
,

que haaõ com feus ofícios e mais

nam ; nem fe façam quitas de dividas que deverem a dita

Cidade , falvo quando ouverem nofa autoridade pêra lhe fe-

rem feitas as ditas graças e quitas. E os mantimentos que os

ditos oficiaes liam em cada huíí anno a cufta da dita Cida-

de fam eftes ; a faber, três Vereadores, e huu Piocurador

da Cidade , e quatro Juizes dous do Civel e dous do Cri-

me ham por anno cada huu dous mil reis , e dous moyos de

triguo. Item. O Juiz dos Orfaaõs dous mil reis. Item. O
Efcripvam da Camará quatro mil e quinhemtos cincoemta t

três reis, e de triguo três moyos. Item, O Comtador fete

mil
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mil feteccntos e nove reis , c de triguo doiis moyos. Item.

O Scrivam dos Gomtos fctc mil reis , e de triguo dous tn:)ios.

Item. O Veador das obras dous mil quinhentos oitenta e

dous reis , c de triguo dous moyos. Item. O Elcrivam das

ditas obras dous mil duzentos oitenta e dous reis , c de tri-

guo dous moyos. Item. O Thefoureiro da Cidade quatro mil

reis , c de triguo dous moyos. Item. O Elcripvam do The-
ípureiro dous mil cento e quarenta e dous reis, c de triguo

dous moyos. Item. O Thefoureiro da impofiçam de Vila no-

va fete mil e duzentos reis. Item. Per'e Ancs Apoufemtador
da Cidade nove mil e feiíccntos reis , e de cevada huíí moyo.
Item. O Scrivam d'Apoufent3doria quatro mil oitocentos

reis. Item. O Procurador dos neguocios dous mil reis , e de
triguo dous moyos. Item. O Recebedor da impoíiçam dos
montes mil c oitocentos reis. Item. O Porteiro da Camará
dous mil fctecentos reis , e de triguo hum moyo. Item. Qua-
tro homeês da Camará a cada huu mil fetecentos cincocnta

e lete reis , e de triguo hum moyo. Item. O Pcfador da car-

ne mil e feifcemtos vinte e dous reis , e de triguo dous quar-

teiros. Item. Huu facador da Cidade mil fetecentos fetenta

e dous reis, e de triguo huíí moyo. Item. Hum Pefador da
farinha mil e oitocentos reis. Item. O Paaceiro do triguo

mil novecentos oitenta e cinco reis , e de triguo hum moyo.
Item. Hum Fifiquo da Cidade. Item. Huu Solorgiam. Item.

Hum Meftre de carpentaria. Item. Huíí Meftre de pedraria:

cada huíí mil cincoenta reis , e de triguo dous moyos. Item.

O Alimpador dos canos duzentos reis. Item. Os Varejado-

res dos arcos trezcmtos reis.

Item. Oiieremos e mandamos que nom iFaçam algíías ef-

molcs a cufta da Cidade , falvo as amtiguas que fa5 eftas
;

a íaber , a Sam Francifquo , a Sam Dominguos , a Santo
Agoftinho, a Tryndade, ao Carmo, a Sam Salvador; a ca-

da Moeíteiro huíí moyo de trigo , e também a Santa Clara

,

e as trimta Merceeiras ; a cada huíía tamto.

Item. Mandamos que ifo mcfmo fcnom faça algúas gra-

ças
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ças ao nofo Porteiro moor, nem aos outros Porteiros, nem
Apofentadores nofos de mais £lhos , nem a outros alguiis

;

em caíTo que fe moftre amtiguamente as avorem.

Item. Qi-ieremos e mandamos que o Eícripvam da Al-

motaçaria da dita Cidade nom aja mais de mantimento a cuf-

ta da Cidade que féis mil reis : e poftoque os Remdeiros

lhe mais dem
,
que o nom levem ; e levamdo-o

,
que pola

primeira o perca em dobro , e polia iegunda perca o oficio.

Item. Mandamos que o Efcripvam da Camará nom le-

ve mais polas efcripturas que fezer , do que a Ordenaçam
manda ; e levamdo-o

,
que emcorra na pena que manda a di-

ta Ordenaçam.

Item. Queremos e mandamos ifo mefmo que Joane Ancs

Pintor nom aja mais daquy em diante mantimento allguum,

falvo Nuno Gonçalves averá o que lhe he ordenado , e pim-

te por ele as obras da Cidade.

Item. Mandamos que o Amdador das Igrejas nom aja

mais mantimento , do que avia em tempo d'ElRey Duarte

meu Senhor e Padre que Deos aja que fam

Item. Mandamos que os oficiaes da dita Cidade que an-

dam em pelouros, nem outros alguus, nom tomem nem dem
doo a cuíta da Cidade pêra fy nem pêra outras pefoas , nem
façam outros vcftidos ; laivo quando ouverem nofa autorida-

de pêra o poderem tomar , e do pafado os avemos por re-

velados.

Item. Queremos e mandamos que as obras da Cidade

fe façam por empreitada , tendo os oficiaes tal maneira que

no começo do anno , como entrarem , todos juntamente com

o Veador e Efcrivam delas vam ver pela dita Cidade ,
e fo-

ra dela as obras que fam pêra fazer afy de muros , como cal-

çadas , fontes , canos , e quaefquer outras que fe ouverem de

fazer; e levem confyguo os mefteiraes , e talhem com eles

a dita empreitada , e as efcrevam afy o Efcrivam delas , de-

clarando em que lugares fam , e como fe ham de fazer , e

o que por elas ham d'aver : e o Efcrivam , e Veedor das di-

tas
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tas obras tenham carrcguo de as ver, c andarem aly comos
mcfteiraecs , vendo íe as fazem bem , e como devem j dan-

do triguança que fe acabem aos tempos que com eles for ta-

lhado.

Irem. Mandamos que o Veedor das obras , e o Efcri-

vam delas nom ajam mais mantimento que o que antigiia-

mente lhe foi ordenado
,
que fam ao Veador dous mil c qui-

nhentos e oitenta e dous reis , e de triguo dous moios ; c

ao Efcrivam dous mil duzentos oitenta e dous , e de triguo

dous moios , ícgumdo já em cima faz mençam : por quanto

nom avemos por bem que mais ajam os dous mil reis, que
lhe foram acrecentados pelos oficiaes os annos de feíTenta e

oito , feíTenta e nove.

Item. Qi_ieremos e mandamos que fe nom dec quebra
do triguo d'Alqucidam aos que o receberem

; e fazendo eles

oficiaes , ou dando alguas graças, efmolas , mantimentos,
ou outras defpeías

,
que lhes por eftc Regimento defende-

mos que nom dem nem façam , mandamos que os que taes

dinheiros, pam
,
pano, e coufas receberem, tornem todo a

dita Cidade ; e os oficiaes que taees coufas , e defpefas man-
darem fazer, paguem todo em dobre pêra a nofa Gamara: e

mandamos ao Corregedor da dita Cidade que taes defpefas

nom leve em conta.

E per cfte mmdamos ao dito Corregedor
,
que façi tre-

ladar efte Regimento no livro da Camará da dita Cidade e

comtos delia, pêra fe faber como eito temos m mdad ) , e fe

afy aver de conprir, e guardar , e exequutar as penas nele

contheudas nos que o comtrairo fezerem ; e o propio ori«JÍ-

nal tenha o dito Corregedor
,
pêra dele dar recado cada vez

que lhe for requerido. Feito em Samtarem a doze dias do
mes d'Abril. Pedr'Alvarez o fez anno de nofo Senhor Jefuu
Chrifpto de mil quatrocentos fetenta e huu.

N. B>
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N. 8. Trelado ão Regimento dos cainhos
,
que ora EiRej emviou

de Covilhaã a Lixboa : e da carta qve a Paay RoJriguesfG-

br'ela mandou.

NOs' ElRey fazemos faber a quamtos efte Alvará e Re-
gimento nofo virem

,
que a nós foy dito em como os

caybadores das Gydades , e Vilas de nofos Reinos que em
elas tem os cainhos do ouro e prata por Dom Atonio de

Vafconcelos nofo bem amado fobrinho
,
que os por certo ten-

po de nós tem, afy em efpicial o da muy nobre , e fempre

leal Cidade de Lixboa ; como todos os outros jeralmcntc
,

ou alguús deles bufavam nos ditos cainhos como nom de-

viam , afy em levarem mais no troco de cada peça d'ouro,

e prata do que ordenadamente devem , como em nom terem

os ditos cainhos fornecidos de moedas fegumdo fam obri-

guados , e em quererem tolher que os homeés jeralmente

pêra feus ufos , e fuás guardas nom comprem , e vendam o

ouro e prata que lhes prouver , e necefario for , o que nós

nom defendemos, nem eles podem tolher : e porque tudo

iílo fe fegue de o Regimento que fobr'efto temos feito , e

condições com que os ditos cainhos ao dito Dom Afonfo te-

mos outorguado , fer em raaaõ , e poder dos ditos cainha-

dores , os quaes o nom moftram , e hufam como lhes praz,

dando a cmtender que afy fe conteem em ele
;

querendo a

elo prover em maneira que nofo povo nom receba emguano

nem oprefam , fegundo Deos fabe que he nofa teraçaaó em
todo o que bem podermos lhe fempre efcuíar , hordenamos

tirar do dito Regimento todalas claufulas , e condições ne-

cefarias pêra fe deverem de ífaber , e maneira cm como fe

dos ditos cainhos ha de hufar , e o poer em purgaminho em
tal luguar

,
que todos jeralmente pofam ver e faber como

ham de ufar , e o modo que fe em elo deve ter ; as quaes

claufulas , e condições do dito Regimento afy nccefarias fam

^s qxie fe feguera. Item.
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Item. Primeiramente com condiçam

,
que o dito Doni

Afonlo per feus feitores ou remdeiros tenham caynbo em no-

íd Corte , e em as ditas Cidades , c nos outros luguares de
nolos Rcinnos , onde ele eintendcr que compre lerem pof-

tos , nas praças deles fornidos de moedas de nofos Rcinnos
corremtes, pêra fe comprarem, e cainharem quacfqucr moe-
das que aos ditos caimbos vierem ou deles ouvcrcm mifter

;

e mandamos aos Juyzes e ofíciaees de todas Cidades, e Vi-

las omde os ditos caynbos eftevercm
,
que fe os ditos cain-

badores, ou rendeiros os nom teverem fornidos de moedas^
fegundo per nós he mandado, no-lo façam loguo faber, pê-
ra fobrc elo provermos como fentirmos por nofo fcrviço , c
bem de nofo povo.

Item. Que o dito Dom Afonfo per feus feitores , ou
rendeiros poíTa comprar todo ouro e prata amoedado , e em
arriei , e pafta ; e averá de ganho de cada hua peça de moe-
da d'ouro que vender , fobre o que per nofas Ordenações
mandamos que valha , dous reis por cada hua peça d'ouro

;

e nas moedas , fobre que nom temos feita Ordenaçam , ave-

rá os ditos dous reis fobre o que jeralmente valerem no lu-

guar, em que o dito cainbo, ou cainhos efteverem.

E por o fobimento que fe no preço do dito ouro fez

d'algús annos a ca, ordenamos ora e mandamos por nos afy

parecer jufto e rezam
,
que os ditos cainbadores ajam daquy

emdiante de ganho de todo ouro amoedado
,
que venderem

,

fobre o que per nofas Ordenaçoeá mandamos què valham , e

nas moedas em que nom temos feita Ordenança fobre o que

dito hc j a rezam de hú real por cada cento
,

que he mais

que os ditos dous reis por cada hua peça ; e homde entrar

conta de preto partido contar-feha por emteiro e fará polo

cainbador.

E outro tanto ganha mandamos ora que daqny emdiante

ajaô do que comprarem, e mais nao ; e poderão vender o

marco de prata por mais quinze reis do que jeralmente va-

ler-

Tom. UL Hhh^ Item,
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Item. Levando eles mais em compra oií venda do que

afy per nós he ordenado , mandamos que percao todo o que
lhes for provado anove^ido , a faber, ametade pêra nós, e a

outra metade pêra quem o acufar.

Item. Nenhíía outra pefoa poderá conprar nem vender
ouro nem prata pêra tornar a revender como cainbador

,
per

fy nem per outrem , falvo nos ditos cainhos , fo pena de
paguar anoveado todo o que lhe afy for provado; e damos
porém loguar a todos que pofam conprar prata , e ouro pê-

ra feus hulbs , e dcfpefas, e guardas; e aos ourivezcs pêra

averem de lavrar , e venderem as coufas lavradas
,

que la-

vrarem.

Item. Que os Thefoureiros das nofas moedas de Lix-

boa , e do Porto fejam Juizes do que pertencer a efte con-

trauto , e efto das coufas
,
que fe acontecerem nas ditas Ci-

dades , e feus termos, e nos outros lugares os fejam os Jui-

zes das nofas fifas ; e as apelações , e agravos venham peran-

te os Veadores da nofa fazenda
,
que andam em nofa Corte.

E porém mandamos que ifto fe guarde , e cumpra fegun-

do aquy lie comteudo : e no cabo da arca do cainho da di-

ta Cidade de Lixboa fe pregue alta húa tavoa tal , e tama-

nha , em que ifto pofa caber; o qual fe pregue em ela pê-

ra quantos ao dito cainho vierem o verem , e poderem ler

,

e faber como mandamos que fe em elo hufe : e mandamos ao

cainbador, ou rendeiro quilquer que do dito cainho, e arca

tcver o carreguo
,
que continuadamente o afy tenha , e guar-

de muy bem com a dita arca. E outro tal como efte manda-
mos a Paay Rodriguez nofo Contador moor nos contos da Ci-

dade de Lixboa
,

que continuadamente mande ter guardado

nos ditos comtos pêra ifo mefmo fe ver, e moftrar a quaef-

quer pefoas a que comprir , e o ver qui ferem ; c mais lhe

mandamos que o faça regiftar no livro da Camará da dita Ci-

dade, pêra os oficiacs dela o terem em feu poder, e fe tu-

do milhor e mais defpejadamcnte poder ver e faber. Feito em
Covilhaã a dczefete dias de Julho de mil quatrocentos e fe-

tenta. Car-
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N. 5>. Carta febre ejie Regimento que ElRey emviou a Paay
Rodriguez.'£>"

PPi.j Rodriguez àmiguo. Nos ElRey vos cmviamos muito
faudar. Fazemos-vos fabcr

,
que afy por vós como per

alguas outras pefoas fomos emformado , de como nos cainbos

do ouro , e prata em efa Cidade le ufava em maneira
,
que

era pouquo fcrviço de Dcos , e nofo , nem bem de nofo po-
vo : e nos querendo fobre cio prover como he de rezao

,

mandamos bulcar o Regimento dos ditos caynbos , em como
os Dom Afonfo nofo bem amado fobrinho de nós tem , e na
maneira em que fe deles deve de ufar; o qual achamos aquy
a Joham Gonçalves nofo ferrador, que tem per arrendamen-

to do dito Dom Afonfo o cainbo de nofa Corte ; e vifto tu-

do per nós , emadcndo em alguas coufas que nos pareceram

neceíTarias , e que deviamos de fazer , ouremos por bem e

mandamos tirar todalas claufulas e comdiçoês do dito Regi-
mento necefarias

,
pêra fe deverem de ver e fabcr, em huu

efcripto , o qual vos ora com cfta prefente emviamos ; e po-

rém vos mandamos que o façaes preguar , e poer fobre a ar*

ca do dito cainbo , e tomes o trelado dele , e o tenhaes nos

contos defa Cidade : e afly mefmo o façaes regiftar no livro

da Gamara dela , fegundo tudo em ele he comteudo
, por-

que afy o avemos por noíTo ferviço , e bem do dito nofo

povo. Scripta de Covilhaa a dezefete dias de Julho de mií:

quatrocentos e fetenta.

Hhh ii N:. to.
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N. IO. Trelaâo d^outro Regimento novo que o dito Senhor fez
fohre os cainhos e anrriqties.

NO's ElRey fazemos faber a vós Miguel Fernandes em-
faiador na moeda defa Cidade

,
que conílrando nós a

comfufaó , e pouqua certeza dos amrriques , e os grandes de-

bates e emganos que fe deles fegue
,
querendo a elo com re-

médio prover, fegundo a nós cabe ; e comfiando de vós que

o fares bem e como deves , detriminamos que vos eftees era

o cainbo defa Cidade
,

que ora tem Joham de Barde por

Dom Afonfo de Vafconcelos nofo amado fobrinho
,

que os

cainbos de nofos Reinnos de vós tem por fiel amtre o dito

cainbador , e o povo , no qual cainbo e carreguo que vos

aíTy cometemos , terees e fe terá daquy em diante a manei-

ra que fe fegue.

Item. Primeiramente o dito Joham de Barde terá o di-

to cainbo em a nofa moeda defa dita Cidade , ou o mais

acerqua dela que bem poder, afy por fer azoo e mais defpe-

jo a vós
, pêra em ele continuadamente poderdes eltar , co-

mo por outros alguús refpeitos, per que o afy avemos por

nofo ferviço. <

Item. Vós eftarees em o dito cainbo continuadamente

,

fem vos dele partirdes a tempo que fe deva efperar
,
que al-

guas pefoas virão a trocar fuás moedas ; falvo fe tal neceíl-

dade teverdes que vos a elo coftrangua , fazendo-o em tal

maneira
,
que as partes por vofa minguoa nom fejam detheu-

das.

Item. Requererees ao dito cainbador
,
que tenha abaftan-

ça de cruzados e moeda meuda em maneira, que as partes

bem e loguo fejam defpachadas : e fe o dito cainbador nom
tever moedas , feres avifido de loguo no-lo fizerdes faber

,

pêra fobre elo provermos , e mandarmos conftranjer o dito

cainbador que a bufque , como pela dita Ordenança dos cain-

bos
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bos he obriguado ; ou o fofpendermos do caynbo , e man-
darmos a outrem que o forneça , fcm clc cainbador d'y avcr

intarcfe alguíí , como mais femtirmos por nofo ferviço , e

milhor aviamento das partes.

Item. Porque o principal fundamento , porque vos cfto

emcarreguamos , he por as partes nom ferem enganadas, e

averem de feus anrriques e moedas feu dercito valor ; de-

fenderes da nofla parte ao dito cainbador que nom filhe am-
rrique nenhuíí , nem outra moeda eftrangeira

,
poíloque as

partes lha queiram dar, fem primeiramente fer tocada ejul-

guada per vós, fob penna de paguar em tresdobro qualquer

peça que afy filhar, ametade pêra nofa Camará , e a outra

metade pêra quem o acufar ; e as vezes que ele em a dita

pena encorrer , vós as pomde todas em enmenta , e as mof-

trarees cmfym de cada fomana a Jan Alvarez de Lordelo

,

Meftre da balança defa dita moeda , a que efto cometemos
,

pcra as ele mandar em ele executar per a dita ementa voí-

fa ; a qual notcficamos ao dito cainbador
,
que fe ha de dar

inteira fce e cremça y afy no que pertence a efta pena comd
nas outras penas nos feguimtes capytolos defte Regimento
contiudas , fem lhe receberem efcufa allguua.

Item. Accrqua do julguamento do ouro ferees avifado ^

de ao dito cainbador e as partes inteiramente guardar feu di-

reito , nom favorecendo alguum deles cientemente ; e por-

que mais dereitamente pofaes julguar , vós terces com vofquo

as pontas do ouro com as quaes fielmente tocarees em boõ e

pertencente toque que teres , todolos amrriques e moedas
eftranhas que ao cainho vierem , e verees de quantos quila-

tes fam ; e por cada huu quilate de pefo de dobra que o

amrrique ou moeda tcver, comtarees dezafeis reis e nove pre-

tos e meio
j

que he o feu jufto valor ; e feita a conta de
todo o que na dita peça montar j vós filhares pêra vós huu
real

,
que ordenamos que ajaes de cada húa peça

,
que jul-

gardes, e do mais que ficar tomará o cainbador pêra fy huíí

por cento, fegundo ordenança dos de cainho ; e todo o mais

em-
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cmtrcguará loguo o cainbador a cfa parte inteiramente fem
falecimento alguú , fob a dita pena de trcsdobro. E por quan-

to a principal duvida que no julguar deitas ditas moedas ha
afy acerqua dos anrryques , avemos por bem que o dito cain-

bador tenha huua arca do dito caimbo foomente pêra os di-

tos amrriques que trocar, com duas fechaduras das quees ele

terá a chave de húa , e a outra terá o dito Jan Alvarez de
Lordelo meftre da dita balamça ; e quaefquer amrriques que
o dito cainbador cainhar acabado de os vós julguardes , e

ele paguar o preço delas , vós efcrepveres loguo em huú li-

vro a compra delles , e os cortares loguo com huua telou-

ra per meio , e lamçarees per hú buraco que a dita arca terá

demtro em ela ; e quando quer que o dito cainbador quifer

lavrar o dito ouro dos amrriques
,
que afy jouverem demtro

na dita arca, o meftre da balamça, e ele, prefemte vós, e

os officiaees defa dita moeda a abrirão , e os comtaram , e

faraõ a fundiçam e afinaçam do dito ouro : elle dito meftre

da balamça fará a comta pelo vofo livro das compras dos di-

tos amrriques
,

pêra fe ver a como o dito ouro refponde,

fegundo os preços per que foy comprado , e vós poderdes

em elo correger vofo Juizo , fe em algíía maneira for erra-

do , e parecer que compre j e efta maneira foomente fe te-

rá acerqua dos amrriques
,

polia duvida e fofpeiçam que em
eles ha como dito he , e nom em outra algúa moeda

,
pof-

toque eftranjeira feja ; e fe o dito Jan Alvarez achar tal deí-

vairo acima do juizo vofo nos ditos amriques , no-lo fará fa-

ber pêra em elo provermos.

Item. Vindo ao dito caimbo floriis , coroas , falutos , ou
outras alguas moedas

,
que do pefo da dobra ou amriques

nom fam , emtaõ dares ao preço do quilate aquele crecimen-

to , ou mimgua que lhe montar fegundo o refpeito do pefo

defa moeda , a faber , de florim , ou coroa nova que pefam
três quartos de dobra , comtares por quilate doze reis e fe-

te pretos e huú oitavo de preto
,

que fam os três quartos

do que vai o quilate da dobra j e afy do mais e menos que
per
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per efe refpeito vires o que efa peça deve valer , e afy o
manday paguar.

Item. Pêra mais certo, c milhor poderdes fazer a dita

comta per refpeito do pefo , como no capitolo d'antc fc con-

tem , efo mefmo por as partes no pefo nom lerem engana-
das, teres e fares teer ao dito cainbador muy ligeiras c cer-

tas balanças , e verdadeiros e afinados pcfos de moedas e

grãos , em tal maneira que per mimgua d^aparelho as coufas

fe nom façam individamente.

Item. Se allguú ouro fino
,

que feja tal que fcm mais.

afinação fe deva lavrar em cruzados , vier ao cainho, fares

dar por ele a rezam de quatrocentos e dezafcis reis por pe-

fo de dobra , dos quacs vós tomares huum real , e o dito

cainbador quatro reis , e dous pretos , e afy ficará a feu do-

no cm falvo por dobra dcfte ouro fino quatrocentos e vinte

reis e oito pretos.

Item. Porque no que pertence a vofo falairo que vos

ordenamos por peça,, podia vir duvida fendo o ouro
, que

afy julgardes, huum grande arriei de pefo de cincoenta , ou
cem dobras , e nom feria rezam que por hú foo juizo leva-

fcs tanto falairo , como vos montaria fe levafcis real por do-

bra , nem feria rezaõ levardes foo huu real por tam grande

arriei , o qual fem duvida com maior efpiculaçam e cuidado

avees de julguar. Declaramos , e mandamos que de toda pe-

ça que julgardes , arriei , ou moeda que pef^r quatro do-

bras, c d'y pêra fundo, leves foo huú real ; e de quatro do-

bras ataa dez levarees dous reis ^ e de dez dobras ataa vim-

te levarees três reis ; e de vimte dobras acima
,
pêro o arriei

feja muito grande, levarees quatro reis j e mais nam.

Item. Seres avifado de nenhum ouro julguardes per olho,

fenom per toque e pomtas; porque o juizo do olho nom ave-

mos por feguro nem certo.

Item. Nom confentires ao dito cainbador
,
que dee por

alguíia moeda eftranha mor preço daquele que lhe per vós ífor

jullguado
j

porque uom avenios por nofo ferviço nem bem
de
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de nofos Relnnos que as moedas eftranhas corram , ou fejanl

recebidas em nofos cainhos por maior preço do que direita-

mente devem de valler j e fazemdo o comtrairo
,

queremos

que aja a dita pena.

Item. Efta mcfma maneira de julguar , que mandamos
que tenhaees amtrc o cainbador e o povo, teres com quaef-

quer partes que vos requererem que lhes julguees feu ouro ou

moedas ; das quaes averes o fobredito falairo , como avees

daqueles que fe troca. O qual falairo vos paguará o dono de-

fe ouro, per que requerido fordes, avifamdo-o vós primeiro

de como aves d'aver o dito fallairo.

Item. Vos mandamos , e defemdemos que cruzado nerrt

efcudo nem moeda algtía vós a nom toquecs com o fiel, pêra de-

la averdes o dito lolairo
,
porque a fieldade de nofas moedas

ao nofo crunho fomente queremos que fe dee , nem avemos

por bem que as nofas moedas a tal falairo fejam obrygua-

das ; nom fe emtendcndo ifto porém naquelas moedas de no-

fo crunho , em que allgúa íbfpeiçam de falfydade ouver
,

porque em tal caio queremos
,
que com muita aftucia e afei-

çam emqueiraes e faybaes nom tam foomente a baixeza da

moeda , mas per cujas maaôs correo , e todo o que nifo por

bem da juftiça poderdes faber. E mamdamos aas nofas Juíli-

ças
,
que pêra elo vos dem todo favor e ajuda que compryr.

Item. Vos mandamos e defemdemos, que nom julguees

nem dces outro alguu avifamento a quaefquer pefoas, que moe-

das eftranhas comprarem no dito cainho; porque nom quere-

mos prover com remédio alguíí aqueles que leixam os nofos

cruzados, que fam certa e tam julía moeda, e fe embaraçam

nos amrriques e moedas eftranhas , em que tamta comfuíam

,

c pouqua certeza haa.

Item. Serees avifado de prover o Regimento dos caim-

bos , que per nós hc ordenado que os cainbadores tenham
,

o qual inteiramente farees comprir e manter , e o trelado def-

te nofo Regimento afynado per o dito Jan Alvez Meftre da

dita balamça fe dará ao dito caimbador , ao qual nós mam-
da-
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damos que o veja, e imtciramentc guarde como fe nclle con-

tem, fem embarguo alguu que a elo ponha.

E eíle Regimento vos mandamos que tenhaes cumpraes

c guardces, afy e tam coniprydamentc como nele hc conteú-

do muy fiel e verdadeiramente , como de vós comfiamos , o

que vos teremos muito cm ferviço ; e alem do folairo
,
que

vos com efte Regimento ordenamos, vos taremos mercê : c

fiizendo vós o contrairo, que de vós nom efperamos , fede

certo que vos daremos por elo caftigo , e vo-lo eftranhare-

mos fegundo o cafo requerer, e por nofo ferviço feiítirmos.

Feito cm a nofa Vila de Santarém a dezefeis dias d'AbriI.

Pêro Lopez o fez anno de nofo Senhor Jefuu Chrifpto de

mil quatrocentos fetenta e hum.

N. II. Carta fobre ejte dito Regimento que ElRey nofo Senhor

enviou a Jan Alvarez Me/Ire da balança.

JAn Alvarez. Nos ElRey vos enviamos muito faudar , faze-

mos-vos f:iber que pelos defvairos e confufam dos anrri-

ques, e inconvcnyentes que fe dclo feguiam , nós ordenamos

ora de cm o cainho defa Cidade fe aver de ter. a maneira

que per efte Regimento fobre elo feito
,
que com efta vos

emviamos conpridamente verees ; e porque em efpicial confia-

mos de vós
,
que com boa deligoncia e cuidado, e feg mda

a ferviço de Deos e nofo e bem comum pertence o farees
,

vos cometemos o provimento delo, e vos mandamos que fa-

çaes prefente vos vir Miguel Fernandez
,

pêra quem o di-

to Regimento vay emderençado
,
pêra aver de fer fiel no di-

to cainho; e ifo mefmo a Joham de Barde cainbador, e pre-

fente os oficiaes defa noia cafa da moeda , lhes pubricay a
dito Regimento , e dae ao dito Miguel Fernandez juramento

aos famtos avanjelhos que bem , fiel , e verdadeiramente ufe

do dito carrego
,
guardando afy ao cainbador como aas partes

inteiramente feu direito: e ferva o dito oficio, fegundo lho

Tom. III. lii en>-
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emcarreguamos ; e aliem do folairo dele recebera mais de

nós por íeu trabalho aquella mercee que feja rezam , e que per

fegundo a enformaçaô que per vós ouvermos , a que avemos

de dar fee , fmitirmos que ele merece , e o trellado do dito

Regimento fazee dar fob nofo finall ao dito cainbador , e

outro trelado ficará a vós pêra o terdes , e continuamente

proverdes , e fazerdes comprir e guardar. E quando a min-

guoa do dito cainbador ou fiel fe o dito Regimento inteira-

mente nom comprir , vos os conftrangee a ello , c no-lo íazee

alem difo loguo faber
,

pêra provermos e mandarmos a ma-

neira que fe aja de ter , e ifo mefmo avee o trelado do Re-

gimento que per nós he dado aos cainbos ,
pêra com tudo

vos conformardes , c poderdes milhor comprir ; o que vos

afy emcarreguamos e mandamos. Efcripta &c.

E outro tal Regimento deu o dito Senhor ao cainho de

ffua Corte , e ao da Cidade do Porto.

N. 12. Trellado das Cartas
^
que o dito Senhor fobre ejle Re-

gimento , e Ordenaçam efcreveo aas Cidades , e Filas de

: '
'. feus Reinnos

JUizes , Vereadores , Procurador , e homeês boõs. Nos EI-

Rey vos emviamos muito faudar. Fazemos-vos faber que

confirando nós como ao tempo que fezemos a Ordenaçam
,

per que mandamos que os amrriques novos valefem a trezen-

tos e corenta reis , os amrriques
,
que entaõ lavrarão em Caf-

tela , eram de tal ley que rezoadamente valiam o dito pre-

ço , e fob tal fundamento fizemos a dita Ordenaçam. E def-

pois de a afy termos feita, nos ditos Reinos de Caílclla la-

vraram amrriques muy bayxos , e de muy defvairadas liguas

,

os quaes amrriques baixos algúas pefoas metiam em nofos

Reinnos , e per vertude da dita nofa Ordenaçam os faziam

pafar no dito preço de trezentos e quarenta reis ; avemdo

antre eles taees anrriques
,

que fegundo feu intrinfíco valor

. ., du-
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duzcmtos reis bramcos das nofas moedas nom deviam valer:

e como em retorno dos ditos ararriques baixos os que os tra-

ziam facavam de nofos Rcinnos pêra os Pveinnos de Caftcla

clpadiins, e cruzados, e outras moedas noíTas que l\u) boasj

e com juftiça valem os preços em que os mandamos correr

e muito mais , no qual nofo povo recebya muy gramde em-
gano e perda ; e conílrando ifo mefmo como os ditos amrri-

ques fam de tam dcívairadas lex
,

qiíe nenhuu certo preço

com juítiça lhe devemos poer : querendo cito remediar com
acordo de nofo Gonfclho, mandamos que a dita Ordenaçam
fofe nenhúa , e que os ditos amriques nom tcveíem em je-

ral em nofos Rcinnos outro preço , fenom aquele que cada

liuu verdadeiramente e fom engano deveíe valer, fegundo a

bondade e riqueza que em fy tevefe ; a faber, a rezaõ de
dezefeis reis e nove pretos e meio por quilate d*ouro que

tevefe
,
que He fua verdadeira valia : e nom obrig^amos pê-

ro partes alguas
,

pcra que em paguamentos per efte dito

preço nem per outro allguú os ouvefem de receber , falvo

per aquele que lhes prouvefe ,
porque foomente efl:a decla-

raçam fezemos pêra cada huu faber o que em os ditos am-

rriques tinha , e como lhe nos caynbos nofos por eles avia

de fer refpomdido ; e mamdamos aas ditas nofas Juíliças que

nom ufafem da dita nofa Ordenaçam , nem íizefem per ela

obra allgúa , nem comfemtifem que peflba alguua outra con-

tra fua vontade recebcfe os ditos amrriques , fegumdo mais

comprydamente fe conthem na Ordenaçaaõ que ora fobre elo

fezemos , a qual loguo em nofa Gorce mandamos publicar.

Outro fy comfyrando nós a grande cantidade deftes am-

rriques
,

que ora correm em nofos Reynnos
,

pola qual he

necefario que fe per eles fiiçam muvtos paguamentos e tro-

cos , como pola incerteza e defvairo deles muitos debates e

emganos fe fegueryam amtre as partes , acordamos que Dom
Afonfo de Vaíconcelos nofo amado fobrinho

,
que os cain-

hos de nofos Reinnos de nós tem tenha continuamente em
nofa Corte, e em a Cidade de Lisboa, e na do Porro caiu-

lii ii CÍ^S
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bos bem formados de todalas moedas de noíTos Reinnos

,

nos quacs cainhos nós mandaremos eftar com o caynbador do
dito Dom Afonfo outra pefoa de boa confciencia

,
por fiel

que bem conheça os ditos amrriques , e moedas quaefquer ou-

tras que ao dito cainho vierem , a qual peíToa que aíy no
dito cainho pofcrmos por fiei terá aquelas pontas d'ouro que
necefaryas forem pêra mais certamente poder julguar de que

ley faò os ditos amrriques e moedas , e fegumdo os quila-

tes de que o dito fiel julguar que a dita moeda hc , afy da-

rá o cainhador por ela a rezam de dezcfeis reis e nove pre-

tos e meio por quilate , como no capitolo dante fe conrhcm
,

e do que afy montar na dita moeda, o dito fiel tomará pê-

ra fy huu real por peça que lhe ordenamos de feu folairo

,

c o cainhador tomará pêra fv híí por cento fegundo a Or-

denaçam dos ditos cainhos ; e defendemos ao dito cainhador

que nom filhe moeda algua eftrangeira fem primeiramente

fer julguada. pelo dito fiel , e imteiramente pague todo o que

o dito fiel julguar, fob pena de paguar o que afy receber,

ou nom paguar em tresdohro , ametade pêra a nofa Cama-
rá, e ametade pêra quem o acufar: e fe aigúa pefoa quiíer

comprar do dito cainhador alguíís amrriques ou outras moe-
das eftranjeiras , o dito cainhador lhas poderá vender polo

preço que fe eotn ele comcertar fem efe fiel nifo emtender

coufa algúa
,
porque nom queremos prover com rcmcdio al-

guíi aqueles que leixam os nofos cruzados
,

que fam tam

certa e tam jufta moeda, e fe embaraçam com anrriques, e

moedas eílranhas em que tanta confufam , e pouca certeza

ha , e quaefquer pefoas que teverem amrriques ou outras moe-

das d'ouro eftranjeyras , e as amte quiferem lavrar em cruza-

dos em as cafas das nofas moedas que os trocarem nos ditos

cainhos , o poderam fazer, e lhes feram lavrados pelos no-

fos oficiaees delas , os quaes lhe daram todo o ouro fino que

ouver nas ditas moedas que afy desfizerem , lavrando em os

ditos cruzados polo modo que dávamos luguar
,

que fe fe-

zeífe na fohredita Ordenaçam que afy revoguamos
,
pagunn-

do
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do eles foomcnte os cuílos do lavramcnto , c afiiiaçam do di-

to ouro , c porem volo noteficamos aly por la be rd es como
rcvoguamos a dita Ordenaçam , c ferdes em conhecimento
da provifam , e remédio que no cafo demos , e por cada

huu fer avifado do que deve de fazer. Elcripía em Samtarcm
a dezoito dias d'Abril de mil quatrocentos e fetenta.

N. 13. Trellado da Revogiiaçam da Ordenaçam que ElRey nofò

Senhor fez ,
per que mandou que os amrriques novos vale-

fem trezentos quarenta reis.

DOm Afonfo &c. A todolos Corregedores, Juizes, Juf-^

tiças , Oficiaees , e pcfoas a que o conhecimento per-

tencer
, faude. Sabede que conílrando nós como ao tempo que

fezemos a Ordenação
,

per que mandamos que os amrriques

novos valcfcm a trezentos quarenta reis , os amrriques que em-
tom lavravam nos Reinnos de Caftela, eram de tal ley que

rezoadamente valiam o dito preço y e íob tal tumdamento

fizemos a dita Ordenaçam , c depois de a aii termos feita nos

ditos Reinnos de Caftela íe lavraram amrriques muyto bai-

xos , e de muy defvairadas liguas , os quaes amrriques bai-

xos algúas pelbas metiam em nofos Reinos , e per vertude

da dita Ordenaçam os faziam pafar no dito preço de trezen-

tos quarenta reis, avemdo amtre elles ram baixos amrriques

,

que fegundo fcu intrinfiquo valor duzentos e cincoenta reis

das nofas moedas nom deviam vallcr , e como em retorno

dos ditos amriques baixos os trazedores deles tiravam de no-

fos Reinnos pêra os Reinos de Caftela os efpadins , e cruza-

dos , e outras nofas moedas que fam boas , e com juftiça va-

lem os preços em que as mandamos correr, e muito mais, no

que nofo povo recebia muy grande emguano e perda , e

comíiramdo ifo mefmo como os dytos amrriques eram de tam

defvairadas leix, que nenhú preço certo com juftiça lhe po-

dia fcr-poilo
,
querendo a eftõ remediai- cora acordo dos da

no-
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nofo Confelho , temos por bem , e mandamos que da publi-

caçam defta em diamtc a dita Ordenação fejanenhíla, e que

os ditos amrriques cm jeral nam tenhao em nofos Reinnos

outro preço , fenom aquele que cada huíi verdadeiramente
j

e fem engano deve valer , fegundo a bondade c a riqueza

que em íy tever ; a faber , a rezam de dezefeis reis nove

pretos c meio por cada huu quilate d'ouro que tever
,

que

he fua intrinílqua e verdadeira valia , e nom obrigamos pêro

partes algíias
,

pêra que em paguamcntos per efte dito pre-

ço nem per outro alguíi os aja de receber , falvo per aque»

le que lhes a eles prouver, porque foomente elta declaraçam

fczemos pêra cada huu faber o que em os ditos amrriques

tem, e a como lhe nos cainhos noíTos por eles ha de fer ref-

pondido. E porem mandamos aas ditas nolTas Juftiças que ajam

a dita hordenaçam por revoguada, e nom façam por ela obra

alguua , nem confentam que peíoa alguua comtra fua vontade

receba os ditos amrriques , nem outra moeda eítrangeira
,
pof-

to que conhecidamente valham aquclle preço por que as de-

rem
,
por quanto as nofas moedas foomente queremos que fe-

jam filhadas fem as pefoa algua poder engeitar, e as moedas

eftrangeiras nam como dito he. Dada em Santarém &c.

N. 14. Regimento feito per ElRey nofo Setihor , acerqiia à^al-

gúas coiifas de boa Ordenança de fita cajá e ferviço Jfeu.

Ordena e mamda
, que os Porteiros de fua Camará fc-

jam repartidos em guardas , em tal maneira que con-

tinuamente em todas as oras des que fe ele levantar , e am>

tcs atee que dee boas noites eftem fempre em feu paço , em
quanto Sua Senhoria em ele eftever ao menos dous Porteiros

de guarda, os quaes teraõ eíta maneira; a faber, huíí deles

guardará fempre a Gamara da cama do citado , e o outro

guardará qualquer cafa, ou Gamara outra que alem dela ou-

ver , cm que ElRey defenbarguar, ou fe vcftir , ou eftever,.

fe
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fe nom for na guarda roupa, ou em cafa de dentro do em-
çarramenco dela, e nom Icyxará pcra cia entrar Icnom aqueles

que lhe o dito Senhor mandar quando ele nela eftevcr , ou
os que lhe diferem , ou mandarem o Mordomo Moor

, ou
Veador, ou Porteiro Moor, ou Camareiro Moor fc fc o di-

to Senhor cm ela veftir , ou rcpoufar ; as quaes porém nam
mandaram pcra aquela dita caíTa emtrar nem vir, fenao pc-

foas do Gonfclho , e de femelhante maneira , ou pefoas ef-

peciaees que o dito Senhor mande chamar ou vyr , e quam-
do ele em cia defembarguar , ou fczer algúas outras coufas

fecretas , nam emtraram em ela fenam os oficiaes , e pefoas

de calidade , e mefter da coufa , dos quaes pergumtaram a

ele pcra averem d'emtrar os que fua mercee for, e aos outros

mandar que fe vaaó ou eftcm em a outra camará do eftado
,

e d'hiia maneira , ou d'outra quer o dito Senhor cllee nelta

dita cafa quer nam em quamto ele eftever da Camará do ef-

tado pêra demtro , íempre eftará guardada efta dita cafa per

a fobrcdita maneira , e afy a outra Camará do eftado , co-

mo dito he : e quamdo ElRey em tal cafa nom eftever, ou
afy nam ouver os ditos Porteiros , eftaram aa porta da Ca-
mará da cama do eftado, e nom Icixarom em ela emcrar fe-

nam Fydalguos , e Efcudeiros d'ElRey , e homcês de feme-

lhante maneira.

E quamdo o fobredito Senhor ourer de comer, huu dos

ditos Porteiros terá carreguo da porta da meia em que a

mefa ffbr pofta , e nam leixará em ela emtrar fenam aquelas

pefoas de maneira e feiçam que lhe o Vecdor, ou Porteiro

Moor difer que cmtrem , ou ele dito Senhor mandar fegun^

do o luguar , e tempo ffor. O outro Porteiro des que ElRey
for fora na cafa em que ouver de comer , leixará a guarda da

Camará do eftado a huú Repofteiro que fempre em ela efta-

rá, e ele hirá á cozinha, e vinra amte a copa, e tamto que

a derradeira fruita for allevamtada da mefa , e dado agua

as maios hira tornar a tomar a guarda da porta da dita

Camará do eftado , e a terá atee que ElRey emtrc , e que
a cl-
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a elle dee aos outros Porteiros da guarda da tarde que ave

ram de vynr , os quaes a guardaram , e efíaram fcmprc no pa-

ço atce dadas boas noytes.

Item. Qiiando o dito Senhor tor fora do paço á mifa

ou a Rollaçam , ou em cafa da fazenda de fora , ou a qual-

quer outra parte os Porteiros todos hiram com elle , e a

guarda das caíTas , e das portas atce que ele venha ficaram

aos Rcpofteiros.

Item. Ordena mais, e manda que os Repoftciros fcjam

afy repartidos e ordenados
,
que na Camará da cama do ef-

tado eftem continuamente a todas as oras dous pêra guarda-

rem a cama, e virem fervir a guarda roupa , e camará outra

íTecrcta le ahy ouver no que lhes mandarem , e corrcjercm

mefa e bamcos pêra defembarguo fe comprir : e mamda que

acerqua do alumiar das cafas do feu Paço , tamto que for

noite fe tenha efta maneira. r

Item. Na primeira falia da emtrada do Paaço fe ponha

huúa lamterna grande com candeia delguada , em lugar que

fe nom pofa derrubar.

E na outra cafa loguo mais de demtro onde ElRey ave-

rá de comer , fe ponha híia vela em huú ferro , a qual fem-

pre arderá , e huu dos Repoftciros da guarda terá carreguo

de olhar por efta cafa, e vela em efpicial, e afy pola lam-

terna da falia.

Item. Qaamdo quer que fe pofer a mcfa pêra o dito

Senhor aver de cear , íe poerá híía tocha no cabo dela que

huum moço da camará terá , e afy a vela da copa tamto ^.•^\ic

fe armar, e poftoque ifto feja em cafa cm que eftee vela ou
tocha outra da Ordenamça da dita cafa, nam fe apaguará po-

rem a dita vella ou tocha outra , mas arderá femprc
;
porque

aquefta tocha ou vella, ou bramdam , ainda que na dita ca-

fa eftee, eftaa pêra o levarem tamto que fe a mefa Icvim-

tar, e afy a vela da copa, e ficaria emtam mal a dita caífa

ás efcuras.

Item. Na camará da cama do eftado fe poerá húa tocha

dei-
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delguada feita pêra ifo , a qual eftará em hum caftiçal alto

de paao feito de fobre maaó bem lavrado c pimtado poílo

no meio da cafa , e efta tocha , e cama guarda fcmpre huíí

l\.cpoftciro , c aa porta huu Porteiro, e quando o dito Senhor

cílcver no Paço , e nam for fora , o qual nom Icixará cm-
rrar em ela fcnao homecs de feiçam , como já dito hc.

Item. Qualquer outra cafa em que o dito Senhor eftc-

vcr aalem deites ditos lumes d'ordenanc;a , em cada huiia ef-

tará fempre o brandam , e a vela da camará fera foomcntc
pcra dcfpois de dadas boas noites arder homdc ElRey dor-

mir.

E em eíla fobredita maneira feram as cafas do Paaço alu-

miadas fem outra mais tocha nem tochas eftarem acefas , fal-

vo as que fcrvirera amte as iguaryas , e copa quando ElRey
cear ou forem ante ele fe fair pêra fora , ou for a feram.

Item. O Vcador amdará fempre per todas cftas ditas ca-

fas provendo como eftaó
,
porque a ele pertence veer, e dar

ordem a todo.

Item. Eítas cafas feram afy todas alumiadas tamto que
fe a noite çarrar , e afy o eftaram atee que ElRey dee de
todo boas noytes , e que o Camareiro Moor mande çarrar

as portas do Paaço , e entam fe yram os Porteiros , e Re-
poftciros.

Item. Os Porteiros, e Repofteiros , viram loguo tam-
bém que for manha a tomar fuás guardas , e aqueles , ou aque-

le que errar fua guarda quando for fua , fe for Porteiro per-

derá a moradia daquelle mez , a qual lhe loguo o Veador
mandará apontar pêra fe lhe tirar, e fe for Repofteiro per-

derá a rcçam de quinze dias , e mais averá huíía dúzia de
pancadas que lhe o Veador dará , e iíto mamdamos que fe

cumpra , e guarde afy , e tam comprydamente como em efte

nofo Regimento he comteudo. Feito em Simtra a doze dias

de Novenbro. Anno de mil quatrocentos fetenta e hum.

Tom. III. Kkk N. 15-,
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N. 15'. Detriminaçam à^ElRey acerqua dos que dele hcim tétri-

cas , ou mercês , e cometem moortes de homees , e por
elas amdam omeziados.

DEtriminou ElRey
,
que daquy em diante quaefquer pe-

foas que com ele viverem , e forem omeziados per mor-
tes d'homeês , ou por qualquer outro malefício

,
per que me-

recem morte natural , ou eivei , e fe livrarem das ditas mor-
tes , ou malefícios , moílrando-íe por fem culpa deles per di-

reito, que taaes como eftes fejam tornados a feus livros fe

moradores forem, ou pefoas de reçam, efe forem livres per

mercê c perdom que lhes dee
,

que nam fejam tornados a

feus livros pêra dele averem moradias, nem cafamentos, nem
outra coufa ordenada que dele ajam d'aver , e efta mefma
maneira fe tenha com quaefquer que dele teverem tenças

graciofas , ofícios , ou coufas outras de merece.

N. i6. Ordenaçam fohre a moeda dos meos grofos
^
que ElRey

ora mandou fazer , e fohre a valia da prata , e Regimen-

to que os Ouri vezes acerqua do lavramento , e venda dela

ham de ter. Feita nas Cortes de Coimhra no mes de Setembro

de mil quatrocentos fetenta e dotis.

DOm Afonfo per graça de Deos Rey de Portugal , e dos

Alguarves , d'aquem e d'alem maar cm Afriqua. A quan-

tos efta nofa carta virem fazemos faber
,
que confirando nós

como a boa governança de nofos Reinos e Senhorios
,
per-

tence aver neles muita moeda meuda pêra o trauto da mer-

cadoria , e hufo da jente fer fem pefo , c alem difo o Rein-

no fer abaftado de prata por fer húa de fuás prmcipaes ri-

quezas , das quaes coufas nofos Reinos faõ ora bem faleci-

dos , afy de moeda meuda
,

porque nam corre neles fcnam

cru-
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cruzados e ccitiis com que o povo muito pefo recebe , e ef-

paJiins , dos quaes hi ha muy pouquos , como de prata fol-

ta nem amoedada de que muita foma foya aver, a qual poir

andarem nofas moedas , e correr em nofos Reinos em peque-
nos preços, e valer muito nos Rcinnos comarcaãos, foy le-

vada pêra elles , e ficou noíb Reino falecido de prata , e

muy minguoado de moeda , e querendo nós ora a elo pro-

ver, como a bem e proveito de nofo Rcinno pertence, acor-

damos com os do nofo Confelho e grandes dele , de man-
darmos lavrar, e fazer moeda miúda , a qual nom fofe li-

guada de prata , e cobre
,
porque as femelhantes moedas li-

guadas fazem alçar o preço da prata , e ouro , e mercada-

ryas , e nofos povos tem fempre delas receio , nam conhe-

cendo feu verdadeiro valor, nem avendo-fe por feguros da
fazenda

,
que nas taaes moedas tem , fegundo a experiemcia

em taes calos amoftrou ; mas que afy como a moeda dos cru-

zados que ora mandamos lavrar
,

que he ouro fino fem liga

alguua , aíy a moeda que ora fe lavrafe fofe de prata lympa
de omze dinheiros , e do crunho dos grofos que ataa ora

mandamos lavrar, e por íTuprir as defpefas meudas, e peque-

nos paguamentos j avemos por bem que fejam feitos cento e

cincoenta e oito dinheiros cm cada huú marco de prata , e

cada dinheiro valha três efpadiins
,
que fam doze reis em ma-

neira que monte no dito marco de prata lavrado cm a dita

moeda mill oitocentos noventa e féis reis , dos quaes tiram-

do os cuftos do lavramento , ficaram pouquo mais ou menos

cinco cruzados, e três quartos, que a dita prata em moeda
bem deve valer , e valeram vinte e cinco dinheiros de prata

defta moeda húa dobra da banda que ora anda em preço de

trezemtos reis , e vinte e fete dos ditos dinheiros valeram

huú cruzado
,

que ora mandamos que daquy em diante va-

lha , e corra em trezentos vinte e quatro reis, e mais nam
fem mais alçarem nem abaixarem as ditas moedas d'ouro , e

de prata
,
porque andaram fempre nefte Reino , e igualeza

,

os quaes dinheiros fe chamam meyos grofos ; e porque os

Kkk ii mer-
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mercadores e outras pefoas , ajam vontade de trazer a pra-

ta , e ouro de fora deites Reinnos, e de lavrarem nas ditas

moedas , a nos praz e queremos que da dada deita nofa Car-
ta em diante atee dez annos fe nom pague em nofos Rey-
nos , e Senhorios dizima , nem outro direito , nem trabuto al-

guíí de prata nem d'ouro que alguu nofo natural ou eftran-

geiro a eles trouxerem, ou mandarem trazer per mar de fo-

ra deles ; mas que livremente fcm paguar dizima nem outro

trabuto alguú tragam a dita prata, eouro, a qual prata que
afy de fora trouverem eles moftraram no mar dcs que fairem

dos portos donde partirem dentro nos navios em que a trou-

verem aos mcftres dos ditos navios , e Efcripvaaês , aos quaes

Meftres e Efcripvaes fera dado juramento per os Juizes , ou

Almoxarifes das ditas Alfandegas, onde a dita prata vier fe

lhes foy afy moftrada a dita prata per aqueles que a trazem
,

e daquela que afy os ditos Meftres jurarem que lhes foy

moftrada no mar , nom paguaram dizima algíía , nem outro

trabuto como dito he , lavrando as duas partes do ouro e

prata
,
que afy trouxerem nas nofas moedas do dia que afy

o dito ouro e prata vier a féis mefes primeiros feguimtes
,

e o outro terço da prata foomente que trouxerem
,

pofam
livremente levar ou mandar pcra terra de Mouros, os que a

trouxerem ou mandaram trazer, fem averem por elo pena al-

guua , e por fe comprir efta Ordenaçam fem engano alguu,

mandamos que aqueles que afy trouxerem prata ou ouro pe-

los portos do mar, levem tudo aas caías das nofas Alfande-

guas , e moftrem , e pefem o que afy trazem , e diguam don-

de o trazem , e huú Efcripvam que pcra elo ordenarmos
,

efcrepva a dita prata , e ouro que cada huu traz em titolo

per fy em huú livro
,

que pêra elo terá apartado ho merca-

dor , ou outro qualquer, cuja a dita prata ou ouro for, fa-

rá lavrar os dous terços do que afy trouxer nas ditas nofas

moedas , e tamto que lavrados forem , averam delo Alvará do
Thefoureiro, eEfcripvam da nofa moeda, o qual levará AI-

fandegua , e fará regiftar ao pee da adiçam da prata, e ouro

que
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que trouxer pêra faber como fe o dito lavramento fez , e
noin for per elo mais conilragiio. E feito o dito lavramento
cmtaõ poderam levar , ou mandar fc quifer aquele que a di-

ta prata trouxe o terço dela pêra terra de Mouros , pêra te
rem cauía de trazerem por ela ouro pêra noíos Reinos ; le~

vando Alvará do dito Efcripvaó da dita Aifamdegua
, per

que ccrtefique a dita prata fer o terço da que trouxe de fo-

ra do Reino , e como os dous terços lavrou na moeda , fe-

gundo nofa Ordenança : o qual Alvará o dito Efcrivam pêra

efto ordenado regiftará ao pee do titolo do dito mercador, e

quando ele quifer carreguar a dita prata , hirá com o dito

Alvará ao Almoxarife da nofa Alfandegua , donde ele carre-

guará a dita prata , c o dito Almoxarife lhe dará lugar a

carregar, e poerá nas coftas do dito Alvará por feu afinado

o navio, em que o dito mercador carregua a dita prata, e

romperá o dito Almoxarife o final do Alvará do Efcripvam

,

e afy roto o final , o tornará ao mercador pcra o ter por fua

guarda , c aquele que o contrairo fezer acerqua do que per

nos he ordenado , acerqua do trazimento da dita prata , e

ouro , como do tiramento da dita prata
^

percam pêra nos

pêra o remdimento das ditas Alfandeguas todo , e os que
defpois de trazer o dito ouro, e prata, e o noteficar como
difemos nom lavrarem os dous terços dela ao tempo, e ter-

mo fufo dito
,
que os oficiaes da nofa Aifamdegua o conftran-

jam loguo a paguar a dizima de tudo inteiramente, e nom
pofam levar, nem mandar prata algúi daquela pêra fora de
nofo Reyno

;
pois nam fez o dito lavramento ao tempo que

devia
,

per cujo refpeito lhe as ditas liberdades outorgua-

mos.

Item. Avemos por bem , e damos luguar a quem quer

que tever prata , e a trouxer aas cafiis das nofas moedas
,
que

livremente a pofa lavrar em cfta dita moeda que ora manda-
mos que fe lavre, paguando os cuftos do lavramento , e mais

nam.
E quamto á prata folta, que nom he lavrada em moe-

da.
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da

,
porque nom feria rezam de valer tamto , como a prata

lavrada em nofa moeda, e fe tanto valefe , nom fe lavraria

em moeda , mamdamos que a prata em pafta , ou quebrada ,

e vciha nom corra nem valha em nofos R.cinnos em moor
preço , que mil e fetecemtos reis o marquo

,
que he o pre-

ço que ora pouquo mais ou menos vai , e que lempre rezoa-

damente nos tempos pafados a prata quebrada valeo ; a fa-

ber , cimquo dobras, e dous terços, que monta ora nos mil

fetecentos reis , e qualquer que vender e comprar da dita

prata quebrada por mais dos ditos mil fetecentos reis , mam-
damos que aja de pena o vendedor perder o dinheiro que
pola dita prata ouve , e mais vinte cruzados d'ouro pêra a

nofa Gamara, e o comprador perca a prata que comprou, e

outros vinte cruzados de penna pêra a dita nofa Camará
,

avendo a terça parte das ditas penas todas quem o acufar;

e o mais fera pêra nós como dito he ; e eftc preço de mil

fetecentos reis, fe nom entenderá na prata nova lavrada que
adiante lemitaremos.

E porque os ourivezes faõ caufa do alevantamento do
preço da prata, e ouro , e de fe nom fazerem em moeda,
dando por ella mais do que vai polo que efperam guançar
no feitio dela , os quaes ourivezes nam foomcnte a lavram

bramca , e chaa , como fe faz em outros Reinnos mais ri-

cos de prata que os nofos ; mas domam a prata , e a lavram

de baftiaês , e de cardos , e d'outros lavores taes
,

que de
feitio, e douramento levam muitas vezes tanto como da pra-

ta , a qual coufa he gramde defpcfa , e perda de nofo povo
,

fem necefidade nem proveito alguú, e nom podem aprovei-

tarfe mais da dita prata em desfazei a pêra a lavrarem em
moeda , nem em outra coufa algíla

, porque perderiam muito

nela do que lhe cuftou, e aíl a prata multiplica no preço c

valia, por tanto querendo nós a cio prover, como a bem e

proveito comú pertence , eftabelecemos e mamdamos que
daquy em diante nenhuú ourivez nom doure prata algúa íua

que ele lavrar pêra vender , amtes lavre toda a prata branca

e chaã,
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e chaã , ou com alguúa pouqua obra fcm algu douramcnto

,

e por nom aver aazo de palar noía Ordenança , maindamos
que os ditos ourivczes noai poiam vender prata algíía lavrada

por moor preço de mil oitocentos e vinte reis o marco , e

afy averam polo feitio e falhas de cada huu marco cento e

vinte reis, que he mais do que cm outra algúa parte de taes

obras fe leva; c fcjam tiudos os ditos ourivczes de dar qual-

quer prata que afy pêra vender tevcrem por eíle preço a

quem a quifer comprar, fcm fe cfcufarcm de a vemderem
,

nem quererem por ela moor preço alguú.

E porque alguns Ourivczes tem ora feita aigíía prata

dourada , e de baftiacs
,
que lhe feria agravo darem-na loguo

ao dito preço nos praz , c queremos que a prata que ora afy

tem feita dourada , e dobra d'avantajem , a pofam vender

poios preços que quiferem , atee fim deftc prefente anno, e

des primeiro dia do mez de Janeiro do anno feguinte de
quatrocentos fetenta e três em diante , nom pofam vender

prata algúa dourada nem bramca mais do dito preço de mil

oitocentos vinte reis o marco , e d'hy por diante nom dou-

rem prata fua que fezerem fob a dita penna , e ella prata

branca que afy fizerem
,

poderam por o dito preço de mil

oitocentos vinte reis marco livremente vender nas feiras , e

cm todos os outros luguares que lhes prouguer , flem en-

barguo da defeza nofa que tinham
,
per que o nom podyam

fazer.

E nom tolhemos porém a alguas pefoas que quiferera

mandar lavrar , e dourar prata fua á fua vontade pêra fcus

ulos que o pofam fazer, c os Ourivczes a pofam afy lavrar,

e dourar fem pena alguúa , c levem de feus feitios o que

com as partes fc concertarem , com tal condiçam e entendi-

mento
,
que a prata e ouro , que pêra tal obra fezer raeíVec

a dêem , e emtreguem a quem a dita obra mandarem fa-

zer , e a nam ponha da fua nem venda o Ourivez ; a qual

prata e ouro queremos que lhe emtregue
,
peramte o Efcri-

pvam da Gamara da dita Villa , ou luguar , o qual dito Ef-

cri-
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cripvam da Camará efcrcvcrá tudo em caderno

,
que pêra

elo terá apartado pêra quando algíla duvida fobrevier fe em
elo poder achar a verdade, E a obra que afy os Ourivezes
pêra as partes fezerem fejam tiudos a pocr armas, ou devi-

fa, ou marca, ou moto, ou nome declaradamente daquelo
,

pêra que a dita prata hee , e a mandou fazer, per maneira

que fe faiba , e conheça , cuja a dita prata he , e nom la-

vrarem os ditos Ourivezes prata fua , dizemdo que lha man-
dam outras pefoas fazer; e os Ourivezes que o contrairo fy-

zerem , e comtra efta nofa Ordenaçam forem em parte , ou
em todo perquam quamto a dita prata, e ouro valer, e mais

vinte cruzados, da qual pena o terço fcja pêra quem o acu-

far , e os dous terços pêra a nofa Camará, como dito hee.

E porque aguora ainda em eftc Reino hy ha algus reaes

velhos d'ElRey Dom Joham , e outras algúas moedas velhas

,

e amtiguas deíles Regnos dos Rex paíados , e afy eftramjei-

Tas que de fora vem, ou podem vir , as quaes afinando-fe,

e lavrando-fe em eíta moeda
,
que ora mandamos , e avemos

por bem que fe faça fe poderia dela aver alguu proveito, o
qual nós nom queremos tolher a nofo poboo aaqueles que o em
cio entenderem de receber, avemos por bem , e damos lu-

guar geralmente a quaefquer que teverem , ou fe quiferem

trabalhar de aver os ditos reaes brancos d^ElRey Dom Jo-
ham , ou quaefquer outras moedas liguadas velhas feitas am-
tes dos ditos Rex , ou moedas eftrangciras d'outros Rein-

nos, que as polTImi fundir, e afinar nas cafas das nofas moe-

das , lavrando a prata delas neftes ditos meios grofos
,
que

ora ordenamos que fe lavrem e ajam , e recebam todo o pro-

veito que no dito lavramento ouver , e ifto fcm embarguo

de quaefquer Ordenações e defefas nofas que em contrairo hy

ajam, acerqua do fundimento, e desfazimento de femelhan-

tes moedas , e porém mamdamos a todolos Veadores da Fa-

zemda , Comtadores , e Oficiaes das nofas Alfamdeguas, e

aos das cafas da moeda , e a outros quaefquer Juizes , e

•Juíliças, Oficiaes, e pefoas , a que o conhecimento defto per-

ten-
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tencer per qualquer maneira que fcja que o cumpram , e guar-

dem, e f.çun comprir , e guardar eíla nofa Ordcnaçam in-

teiramente, como nela he conthcudo , a qual mandamos pu-

blicar na audiência do Corregedor de nofa Corce : e por ne-

nhuum nom allcgar a cila inorancia , mamdamos ao nofo Con-
tador Moor de Lixboa , e ao Veador da Fazenda da nofa

Cidade do Porto
,

que a puvrique nas iuas audiências nas

ditas Cidades , e a façam regiftar nos livros das cafas dos

Contos, e nos lyvros das Alfamdegiias , e nos livros das di-

tas nofas cafas da moeda
,

que fam nas ditas Cidades pêra

fe per ella todos regerem , dada em a Cidade de Coinbra

a dezeíTeis dias do mes de Setenbro anno de nofo Senhor Je.
fu Chriíto de mil quatrocentos fctenta e dousi

N. 17. Trellado da Ordenafam que o dito Senhor ifo niefmo fez
nas fjbreditas Cortes de Coinbra

, fobre a maneira que fe ba

de ter nos alealdamentos das mercadarias , e coiifas que fe

levam pêra fora do Reino , e co os eflamtes eflrangeiros

que nos ditos Reinnos ejlam.

DOm Afonfo per graça de Deíos Rey de Portugual , e dos

Algarves d'aqucm e d.'alem mar em Afriquã. A quan-

tos efta Carta virem fazemos faber
,

que eftando nós ora na

Cidade de Coinbra fazendo Cortes per os Procuradores dos

povos de nofos Reinos no« foy requerido c apontado acer-

qua dos alealdamentos , afy dos portos da terra como do
mar, e dos eftantcs eftramieiros a maneira que em tal cafo

devíamos mandar ter, afy por nofo ferviço , como por bem
e ferviço deles ditos povos , e ávido confiraçom fobre elo

,

acordamos com os do nofo Comfelho efto que fe íegue : pri-

meir.imente aos lealdamentos dos portos da terra , ouvido o
que par pavte dos nofos povos nos afy foy requerido

,
que

ncSs pelo prefemte nom avemos por bem de tirar , nem to-

lher a pafijcm dos mercadores pelos portos queatee ora farn

Tom. III. Lll fei-
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feitos, c que fe nom tire nem diminue nenhuu deles vifto

como já temos outorguados per nofas cartas aos Fidalguos
,

e peloas que as rendas deles ham , e afy mefmo nom avemos
por bem nem nofo ferviço de os mercadores ferem obrigua-

dos a levar recadaçam domde compram as mercadarias ao

tempo que alealdarera , nem afentarem alealdamento nos lu-

guares onde vivem , ou onde vendem , como alguus diziam

que fe devia de fazer
,

porque cfto feria oprefom aos mer-

cadores , e parecia mais provifam pêra fe nom furtar a ílfa

do que fe compra, e vemde pêra Ciftclla, que dar boa or-

dem ao aleaidar ; e por tanto he efcufado fazcr-fe : mas porque

os alealdamentos fe façam como devem , mamdamos que em
cada huu anno quando em cada huu lugar dos ditos portos

fc fczer a emliçom pêra os Juizes , e Vereadores da Vila

,

emtim fe façam também pelouros apartados pêra Veedores

dos alealdamentos , efcolhcndo três homeês dos de melhor

conciencia, e mais fefudos que na Vila ouver pêra que cada

huu ferva huu anno nos ditos alealdamentos , ao qual fera

dado juramento, que bem e verdadeiramente, e fem enga-

no , e ele fera prefente aos alealdamentos , e fe nom fará

{em elle , em os quaes fe terá efta maneira. Os mercadores

que a Caftela forem ou de laa vierem afy eftramgeiros como
naturaes , vaam dereitos a cafa d*Alfandegua que eftaa no
porto , e hy metam , e defcarregucm luas mercadarias , as

quaes fejam abertas , e viftas bem , e verdadeiramente polo

Recebedor , e Efcripvam do Porto , e polo dito Veedor dos

alealdamentos que cm cada huíí anno per pelouro fayr ao

tempo que faeê os Juizes como dito he , e elle efcreverá a

mercadaria que afy he lealdada em huu livro que pêra elo

fará , afy como o Efcripvam do Porto efcrepvc no feu , c

em fim do anno emviará feu livro ao Comtador da Comar-
qua pêra o comccrtar com o livro dos alealdamentos que fez

o Efcripvam do Porto que lhe também emvic ; o qual Vea-
dor dos alealdamentos nos praz que aja cada anno que aíy

neles fervir mil reis por feu trabalho, os quaes avcrá a nofa

cuf-
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cufta ou dos rcmdciros , fe a renda for arrendada , e lhe fe-

rom pagues polo recebedor do Porto , fem aver pêra cio man-
dado nem Alvará

,
per que fe paguem.

E quamto he aos alealdamentos que nos requererom
j

que fe fezefem nos portos do mar por alguuas evidcmtes

razoes
,
per que vimos , e conhecemos que fazendo-fc aguo-

ra feria muita perda , e dano de nofos povos , e abatimento

de nofas remdas com muito agravamento dos cítrangeiros que
a nofos Rcinnos vem trautar , detriminamos pelo prefente

fe nom deva fazer tal alealdamento em quanto nom falha-

mos certo fe os ditos eftranjeiros pelos portos do mar levam

tamto ouro e prata
,

per que lhes devam mandar que aleal-

dem 5 e por nos fermos em conhecimento da verdade defte

cafo .,
ordenamos que na Cidade de Lixboa , homde a prin-

cipal carreguaçam ie faz , o nofo Gomtador Moor tenha car-

reguo de faber pelos livros da nofa fifa dos panos quamtos

fe vendem , e fica em craro aos Ingrefes , e outros quaefquer

eftranjeiros dos panos que em cada huúa naao vierem, e aír

faiba das outras fifas o que rendem outras quaeiquer merca-

darias que trouverem alem dos panos tirando lifa , e corre-

tor do que afy rende , e faiba ifo mefmo pelos livros da íi-

fa do aver do pefo , e vinhos , e impoíiçanr do fal , e mar-

earia quamta mercadaria os ditos eftrangeiros comprarom que

levam carregada naquela naao ; e afy faça emçarramento quan-

to cada naao trouxe de mercadaria , e quanto leva , e todo

efcrepvaó em huú livro que apartadamente pêra elo terá , fa-

zendo todo muy facretamente que nenhú dos ditos eftranjei-

ros , nem outros alguus faibam pêra nos vermos dous ou três

annos , e fabermos a maneira que os eftranjeiros na com.pra

da mercadaria tem , e achamdo que levaõ pouco mais ou me-

nos quanto trazem lhes nom fera feita emnovaçam nem agra-

vo alguú , e achamdo'OS culpados em levarem ouro , e pra-

ta , os mandarmos amoeftar , e avyfar , e fe fazer nelo o que

emtendermos por nofo ferviço , bem , e confervaçam da boa

Ordenança de nofo Reinno, e o dyto Efcripvam d'Alfande-

LU ii gua
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gua fera avifado de fazer todo como deve fom engano , fob

pena de perder o oficio da Alfandega que tem , e os beês

pêra nos. . ;.

E acerqua dos eftantes, e eftranjeiros que em nofo Rei-

no abitam , efpicialmente em Lixboa afy Caftelaas como
Jenoefes , e Frorentiins, e Venezeanos , porque ouvemos cer-

ta noticia que eles recebem muitos dinheiros ncftes nofos

Reinos aíy de mercadarias que lhes vem , e as vemdem no
Reinno como de cainhos

,
que com muitas pcloas fazem

,

recebendo cá o dinheiro , e mandando pnguar em Corte de

Roma , e outras partes , e nom fe lhes fabe mercadaria
,
que

carreguem fcnam muy pouqua , dctriminamos , e mamdamos
que eftes taacs cftantes na dita Cidade Caftelaãos

,
Jenoefes,

Froremtiins , e Venezeanos fe os ouver fejam teudos a alcal-

dar toda a mercadaria cainhos , e em feus alealdamentos fe

tenha efta maneira que cada huú dos ditos eftantes efcreva,

e notefique ao nofo Contador moor da dita Cidade toda a

mercadaria que lhe vem , a qual lhe avaliem em preços re-

'zoados , como na terra valerem , e fe efcreva todo cm huú
livro que defto apartadamente terá huu Efcripvam dos Com-
tos , e bem afy notefiquem os ditos eítamtes quaefquer cain-

hos que fezerem , e o que neles monta , e fe lhes paguam
loguo, ou cfperam polo dinheiro, amoftramdo ao dito Con-
tador moor o comtrauto que fobre os ditos cainhos fezer do
dia que os afy comcertarem a quinze dias primeiros feguim-

tes , e fazendo-fe os taees cainhos fora da Cidade, que lhes

feja dado o tempo que podem poer no caminho aalem dos

ditos quinze dias, pêra a efe tempo ferem obriguados ao no-

teficar ao dito Contador moor, e feja feito a cada huum dos

ditos eítramjeiros titoUo per fy das mercadarias que lhe afy

vierem , e dos cainhos que fazem , de que recebem o di-

nheiro no Reinno : e afy todo efto , e quaefquer outros di-

nheiros que ca per outra algua maneira receba lhe feja afem-

tado em recepta , e quaefquer mercadarias que comprar, e

carreguar pêra fora do Reinno o faça elTo mefmo faber , e

lhes
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lhes feja afcmtada em defpeza em feutitolo, e bem afy fa-

ça faber de quaefquer dinheiros
,

que fuás companhias lhe

mandarem ca paguar pêra lhe ferem afencados cm dcfpela
,

araoftrando perante o dito Contador mocJ' a letra do cainho

que lhe veio , e ho homem que hade receber o dinheiro

,

pêra faher que pefoa he , c fe he homem que vem a levar

o dinheiro do Reinno per feu mandado , e nom ao receber

pêra defpender nele , e afentada afy toda a recepta , e def-

peza de cada anno , em fim de cada anno fcja feita conta a

cada huíi eftamte dos fobreditos
,
quamto monta em fua re-

cepta dos dinheiros
,

que de fuás mercadarias , e cainhos

rccebeo , e lhe fcja dado efpaço de huíi outro anno
,
pêra

levar o retorno que ainda nom tever levado, e carreguado

,

e em fin do anno fegundo feja feita inteiramente, e fe veja

fe o dito eftante levou tamta mercadaria em que ocupafe, e

çarrafe fua recepta , ou nom : c achando-fe que nom levou

tamta mercadaria , em tal cafo mandamos
,
que de todo o queí

afy nom tiver levado em mercadaria , e falecer a defpefa da

recepta
, pague logu» a dizima pêra Alfandegua , e lhe nom

pofa fer quite nem relevada, e nom fique porém defobrigua-

do de acabar de carrcguar ; amtes o dinheiro que fe achar,

que afy nom carregou em mercadaria , e ficou nela lhe; feja

novamente na comta do outro anno carreguados em recepta
,

fazendo mençam como tem tanto dinheiro
,
que lhe ficou por

emprcguar da comta pafada : e per cfta maneira fe façam os

alleald.nnentos dos eftramjeiros fufo ditos continuadamente
,

e o eftante que nom notcficou todo o que afy de raercada-

rvas , e cainhos recebe como dito he
,
que perca todo o que

afy nom noteficar, do que receber pêra nós, e o que carre-

guar , e paguar , feja teudo também a noteficar ao dito nofo

Comtador moor ; e naô o fazendo como aqui he declarado
,

que lhe nom feja pofto em defpefa nem levado em conta,

poft.)que o certefique per outra qualquer prova , e os ditos

eftamtes pnderam moftrar ao fazer da conta algíía mercada-

ria fe ha tcyerem por vender da que lhe foy carreguada em
re-
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recepta , e bem afy qualquer dinheiro que Ilie ainda for de-

vido dos cainhos
,
que fam poftos na dita fua recepta , em

maneira que todo venha a boõa , e verdadeira conta , e fe

faça como deve. Dada em a nofa Cidade d'Evora quinze

dias do mez de Dezembro. Fernam d'Eí"panha a fez anno

de Nofo Senhor Jhefuu Chrifpto de mil quatrocentos íeteiita

e dous.

N. i8. Carta de detriminafam d^ElRey
y
[obre as redes com que

matam a criança dos faves no Tejo.

DOm Afonfo per graça de Deos Rey de Portugual , e dos

Alguarves , Senhor de Cepta , e d'Alcacer em Afriqua
,

a quamtos eíta nofa Carta virem fazemos Aiber
,

que a nos

foy dito que alguus pefcadores pefcavam o rio do Tejo com
bogueiros , e lavadas , em as quaes traziam copees

,
que he

outra rede de tralhas muyto miúdas
,

que amda como faço

em meio das redes dos ditos bogueiros , e lavadas , e quan-

do os pefcadores fazem feus lanços no dito rio , colhem em
feus copees por razam das tralhas miúdas quanta femente de

íaveis , e d'outros pefcados abranjê com as ditas redes , a

qual femente tanto que afy he recolhida morre , e fe perde

toda , e por ferem peixes tam miúdos que nam fam pêra pref-

tar , os lançam a longue fora das redes , da qual coufa fe

fegue grande dano em cada huú anno por fe perder a dita

femente ; ca he hiia das principaes coufas per onde fe vay

diílinguindo a novidade dos faveis , a qual nos tempos anti-

guos era muy grande , de que íe feguia aos Rex pafados no-

fos antecefores
,
grandes ferviços em fuás rendas , e ao bem

comuú grande foportamento , e nos ante de darmos em eílo

detriminaçam allgua , nos quifcmos acerqua delo emformar

muy certamente , e achamos que afy era verdade fegundo que

dito hee , e por quanto a nos cabe correger aquelas coufas

que tocam a nofo ferviço , e bem de nofo poboo , detrimina-

mos

,
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mos , e mandamos que daquy em diante nenhuus pcfcado-

rcs de qmlquer condigam que fejam
,
que pefcarem no dito

rio do Tejo com bogueiíoos , e lavadas des o nolo caneiro

Real da Vila d'Abramtes , atee boca de pedra , nom traguam

em fuás redes os ditos copees , nem outra maneira de co-

pees por onde a dita femente íe pofa perder , e quacfquer

que o contrairo dello fezerem , e lhes forem achados os di-

tos copees , ou lhes provado for que com eles pefcaram de-

pois da publicaçam defta nofa Carta , mamdamos que per-

eam as barcas , e redes com que afy pefcarem com copees

;

e efta pena apropiamos , a faber, ametadc a nofa Portajcm

deita Vila de Santarém , e queremos que com ela fe arren-

de , e arrecade mifticamente , como cada huCi dos outros di-

reitos que a dita Portajem pertencer , c a outra metade pê-

ra quem o acufar , e efto ordenamos afy por fer azo de fe

mais compridamente requerer, e eixccutar a dita penna : e

porem mamdamos aos Veedores da nofa Fazenda , e ao

Comtador , e Almoxerifes da dita Comarqua , e a todolos

outros nofos Comtadores, Corregedores, Juizes, e Juftiças ,

e a quaefquer outros nofos oficiaes , e pefoas que efto ou-

vercm de ver, e o conhecimento delo pertemcer, que afy o

cumpram , e guardem , e façam comprir e guardar, como
per nós he detriminado, c mamdado : e por fe nom allegar

inoramcia , mamdamos a Joham Matela nofo Comtador em
efta Comarqua, que faça pubricar efta nofa Carta aos pefca-

dores defta dita Vila de Samtarem , e aíy cm a Vila d'Abram-
tes , e em Punhcte

,
por quamto nos parece que efto abafta-

xá pêra delo vir noticia a todos. Dada &c.

N. 15?.
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N. 19. Carta que pafoti fobre a ãefefa da ejpeciaria
,
pedras

,

€ alícornes ^c. da terra de Guinee de como fe nam refgua-

tem , mm traguam per pefoa algna
, Jem licemça efpicial d'-

ElRey , em que delas faça exprefa mençam
, fem embarguo

de privilegias pafados nem por vyr.

DOm Afonfo &c. A quamtos cfta nofa Carta virem faze-

mos faber
,
que em os Regimentos amtiguos que polo

líFante Dom Anrriquc meu Tio
,
que Deos aja , fe diivam aas

caravelas , e navios
,
que per fuás liceenças aos trautos e ter-

ras de Guinee hiam refgatar , eram fempre refervados gatos

d'algualca , malagueta , e toda outra eípeciaria , e alicornes

pêra ele que nenhfía outra nimgua pefoa
,

pofto que licença
,

e luguar feu pêra os ditos trautos , e terra tevefe cada huua

das ditas coufas podefe refguatar fob certa pena ; e por quam^
to per inavertencia de nofos oficiaes , e por eftas ditas cou-

fas ainda nam ferem defcubertas nem achadas , fe leixarani

de eiceitar , e refcrvar pêra nós nos previlegios , e licemças

que le per nos deram , e davam pêra os ditos trautos , e

terras de Guinee , avemdo nos ora fumdamento no fufo dito,

e fimtindo afy por nofo ferviço
,

proll de nofos Reinnos , e

boa ordem , e aviamento dos ditos nofos trautos de Guinne,
dctriminamos , declaramos , mandamos , e defemdemos

,
que

em privilegio , ou licença alguúa que atee ora tenhamos da-

da , nem daquy em diante dermos a quaefquer luguares, ou
pefoas particulares de qualquer eftado, e comdiçam que fe-

jam ,
pêra em os ditos trautos, c terras nofas de Guinee po-

derem refguatar, fe nam emtendam as dytas coufas, nem ca-

da huua delas; a faber, guatos d'algallea, mallagueta , e

toda outra efpeciaria , e alicornes
,
que pêra nós foomente

refervamos, e qualquer que defpois da feitura, e pobricaçam

defta dita nofa Carta de decraraçaó , detriminaçam , e defe-

fa, cada hua deitas coufas refguatar ou trouxer
,
pofto que pe-

.

'

ra
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lá os dkns trautos , ou terras de Guinee tenha privilegio

j

ou licença nofa , ou adiante a aja íc cm tal pryvilcgio , oil

licença cxprefaniente nom declarar as íbbredytas coulas , c

as clc rcíguatar ou trouxer, perca pêra nós o navio, ou na-

vios em que for, c cada híía das ditas couíTas que rcígatar^

ou trouxer com todalas mercadarias que levar , e de la trou*

ver, e todolos beés que tevcr afy movees como de raiz : e ou-

tro {y detriminamos , e defendemos , c mandamos que per

a fobredita maneira nam pofam refgatar pedras preciofas

,

nem tintas do Brazil , ou alacar, que daquy em diante fejam

achadas , ou defcubertas fob a dita pena
,
por quanto per Le-

trados nofos he detriminado
,

que quaefqucr privilégios , e

licenças que tenhamos dadas , fe nom devem nem podem ef-

render , fenam aqueles trautos j mercadarias , 6 couías que aa

feitura dos taaes privilégios , ou licenças eram achadas, e

defcubertas , e allguCías outras nam : e em tcftemunho , fir-

meza , e declaraçam delo j mandamos flier feita efta nofa Car-

ta. Dada &c.

N. 20. Detriminaçam qiie ElRey deu da maneira em que fe aja

de filhar a cointa de feu tefouro.

EM Lixboa a dezenovc dias de Fevereiro de feíTenta e

dous , detri minou ElRey nofo Senhor, que vifto como
os livros da recepta , e defpefa do feu tefouro da cafa , fam
muy gramdes , c de muytas e defvairadas coufas , em tal

maneira que quando fe filham as contas deles , duravam muito

efpaço , e muy trabalhofamente íTe tomavam , fazemdo-fe de-

las recadaçoês fegundo euftume, e ordenança ; e pois eram
bem feitos, e bem efcriptos em boa ordem, em tal guifa,

que as duvidas, e coufas que a todo tempo quifefem verfe

vecram , e acharam também poios livros do dito tefouro , co-

mo per as arrecadaçoêes feitas per elles
\
que daquy em di-

amtc quando fe tomarem as ditas comtas no cabo de cada

Tom. III. Mmm hum
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fium livro , fe faça o emçarramento daquelle anno afy em fo-

ma a recepta e defpefa , como pêra fer em conhecimento da
verdade for necefario : e fera provido o emçarramento de

fuás contas do derradeiro anno que lhe forem tomadas, e o
que lhe for achado em divida, fcr-lhc-ha pofto no livro, em
o cabo de fua recepta daquele anno feguinte , de que fe em-
tam tomar conta, e afy d'huu anno em outro.

N. 2T. DetriminaçaS da maneira que ElRey terd com os tnO'

radares feiís que enviar , ou o forem fervir aos luguares

d'aallem.

ITem. Haa por bem
,
que quando quer que cie mandar al-

guús moradores feus por femtir que em os ditos luguares a

feu ferviço he necefaria algiiíía mais gente , alem da orde-

nada dos ditos luguares, que aos moradores feus que ele

alem da dita ordenança afy la emviar , ele lhes dee triguo

pêra eles, e pêra os homeês que levarem, e la configuo te-

verem , o qual triguo o dito Senhor íuprira do feu , ou o
bufcará per compra , alem do ordenado dos ditos luguares

,

e mais que ajam os ditos moradores todas fuás moradias e

cevadas , a(y como fe as em fuás Cortes fcrvifem , e nam
averam outro foldo nem mantimento de carne, vinho, e peí-

cado pêra fy , nem pêra homeês feus.
"

I Outro fy quando nos ditos luguares nom cftever com-

primento da gente da Ordenança deles , e os Capitaeês lhe

emviarem requerer aigúa
,

pêra comprimento da dita Orde-

nança , haa o dito Senhor por bem que os ditos moradores

feus que ele em fcmelhante cafo Ia emviar , ajam pela fo-

bredita maneira o triguo pêra fy , e pêra os homeês feus que

levarem paguo laa na Ordenança dos ditos luguares , fem

averem outro mais foldo nem mantimento , e ajam mais ca

fuás moradias , e cevadas , ali como fe as ferviiem em fua

Corte. : .
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E pofto que per cila maneira fique por defpendcr do afen-

tamento , e ordenado dos ditos luguarcs , o que monta nos

foldos , e mantimentos deites moradores taaes que la cíleve-

rem no conto das rcçoês
,

porque o nam ham d'aver , ha-o

afy o dito Senhor por bem
,
porque hy lhe ficaram pcra re-

fazimento d'alguas outras quebras, ou pêra lhes cafrcgar ao$

ditos luguares no aíentamento do anno que viinrá.

E quando alguiís moradores do dito Senhor lhe pedirem
licença pêra nos ditos lugares averem d'eftar , e o fervir íTem

alguú dcftes fobreditos cafos, per que per Teu mandado os

ele lá emviou , ha por bem de lhe dar a dita licença j e que
íervindo-o Ia ajam ca fuás moradias , e cevadas, ai) como
fe as aquy continuamente fervifem, e nom averam outro fol-

do nem mantimento como dito hc. Feito em Évora a trinta

e hum dias de Março de fctenta e tre?.

N. 22. Detrwúnaçam d'ElRey com es do feti Co7ifeJho y e Le-
trados ^c. acerqua dos Judeus que Je filham no tnar.

EM Évora a quatorze dias d'Abril de quatrocentos feten-

ta e três , falou ElRey nofo Senhor em Comfelho , e

com alguus Letrados ; a fáber , o Regedor , e o Chanceler
moor feu irmaaõ &c. acerqua d'algús Judeus de fcus Rein-
nos

,
que pafam per mar d'huas terras pêra outras , e fie fi-

lham per cofairos , e navios outros d'eftrangeiros , e tomam
os ditos Judeus por cativos , c os vendem , e refgatam co-

mo fervos, íem os quererem foltar , nem entregar, pofto que
requeridos fejam

,
que maneira fua merece em elo deveera

teer , e foy em o dito Confelho per o dito Senhor acorda-

do , e detriminado
^
que quaefquer Judeus naturacs de feus

Reinos que forem, ou pafarem per mar, de lugar ou luga-

res do dito Senhor, pêra outros luguares mefmos feus , e

em navios de feus Reinos , afy como do Porto pêra Lixboa,
ou Algarve , ou de ca deftes Reinos de Portugual

,
pêra os

Mmm ii lu-
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lugares d'alem do Reino do Alguarve , d'Africa ; a faber,

Arzila , Tamjere , e Cepta &c. oue o dico Senhor aja por

mal, e nam confinta que íc lhe filhem per Caftelaaos, nem
amiguos outros algus léus , de qualquer terra ou naçom que
fejam , e comtra quaefquer que os femelhanres Judeus em tal

maneira filharem, e os nam quiferem emtrcguar , fendo lhe

requerido , o dito Senhor proceda , e mande proceder por via

de reprezaria cm couíiis fuás deles , ou dos luguares donde
forem moradores , aly como le filhafem qualquer outra cou-

fa daquelas , em que nom ha duvida de fe por elo deverem
de fazer reprefarias &c. e quamto a algus dos ditos Judeus
que fe vaaó , ou pafam pêra outros luguares que nao fam de
feus Reinos íem fua licença

,
que pofto que os filhem ^ o di-

to Senhor nam mande por elo fazer reprezaria.

N. 25. Trellado da Carta que ora pafon ,
per que ElRey de-

triminou , e mandou que daquy em diante fe pagaje dizima

das Sentenças condenatórias que forem dadas per Amadis

Vaz
, fuiz d'Alfindegua da Jua Cidade de Lixboa , e per os

outros
,
que per os tempos forem.

DOm Afonfo per graça de Deos Rey de Portugual , e

dos Alguarves d'alem mar em Afriqua. A quamtos efta

nola Carta virem fazemos laber
,

que a nos foy muitas ve-

zes dito
,
que nos deviamos d'aver , e nos pertenciam as di-

zimas das Sentenças condenatórias
,

que fam dadas per o

Juiz d'Alfandegua deita noía Cidade de Lixboa, por fer Juiz

dado per nos , e aver de nós mantimento ordenado , como
haom os outros nofos Defenbarguadores , Corregedores , c

Juizes, que per nos fam poftos pêra julguar; e pofto que nos

ifto afy fofe dito , nos amte de darmos em elo detriminaçam
,

fezemos requerer Amadiz Vaaz de Sampaio , Cavaleiro , [uiz

da dita Alfandegua
, que nos difefe fe tinha algíía Ordena-

çam , ou detriminaçam , ou carta , ou qualquer rezam
,

per

que
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que as ditas dizimas nom devcfemos d'aver, c elle rcfpon*

deo que nom tinha ordcnaçam , nem mandado , nem carta
,

per que fe nom ouvcfem de levar, falvo que fora fempre cof-

tume de fy , e ícus anceceíorcs, nom fe levarem , c que d
mantimento que ele havia

,
que era pjr fer dezimciro , e que

era franqueza dos mercadores cftramgciros , c que hy avia hua
carta que era treladada em huu feito

,
que Fernam de Melo

avya com a Cidade d'Evora fobre dizimas da dita Cidade,
e per fcmclhamtc maneira fczemos requerer a dita Cidade
de Lixboa ; a laber, Vereadores, Procurador , c Efcnvaiu

da Camará dela : e elas refpondcram que avya hy a dita carr

ta, na qual dizem
,
que fobre alguas duvidas que foram acer-»

qua das ditas dizimas fora detriminado, que das Sentenças

defenctivas condenatórias da dita Alfandegua , nom fe pa~

guafe dizima; c nos mandamos trazer perante nós a dita car-

ta , e treladar, a qual eftaa nos livros di Chancelaria dano?
fa Cafa do Civel , e mandamos dar o trclado dela ao Pro-

curador da dita Cidade de Lixboa , o qual a vio , e rczoou

todo o que por fua parte entendeo , e foy comcluido fobre

todo, e vifto per nos em efpicial , com algCls do nofo Con-
felho , e Deíenbarguadores , acordamos: que vifto como o ái>

to Juiz da Alfandegua he pofto per nos , e por nofo Juiz
,

e Official lhe he afcmtado mannmento ordenado cm nofa

fazenda , como aos nofos Delembarguadores , e como por

fer afy nofo Juiz as Sentenças , e cartas que per ele fam da.

das, vaaõ em nofo nome, e fam afeladas com o nofo feio;

e como outro fy o dito Juiz , e a dita Cidade, foram re-

queridos fe tinhaó algiía rezam , dctriminaç.im , ou privile-

gio ,
que as ditas dizimas fe nom ouvefem de paguar , 6

nom foy alleguado coufa algda tal
,
per que fe nom devefem

de levar das ditas Sentenças defenetivas condenatórias
, que

le daquy em diante derem per o dito Juiz, e per os outro*,

que per o tempo forem , e per feus Loguo-Tecmtes fe pague
dizima , fem embarguo da Carta pelos fobreditos aleguada

,

na qual fe diz que a dita dizima em auto fc nam Icv^, e nom
fe
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fe dá rezam, porque fc nam deva de levnr, nem em fim da

dita carta na detriminaçam dela nom he dito que fc nom le-

ve. E porem mandamos ao Regedor, Chanceler, e Defen-
barguadores da dita cafa

, que ora fam , e ao diante forem,

e afy ans Juizes da dita Alfandcgua , e ao nofo Contador
moor em a dita Cidade , e a quaelquer outros oficiacs a que
cfto pertencer, que daquy em diante cumpram , c guardem

^

e f^çim muy bem comprir, e guardar cfia nofa carta, e de-

tiimmaçam, como em cia hc conteúdo, e recadcm pcra nos

as dizimas das ditas Sentenças, dadas per os Juizes da dita

Alfandegua , ou fe.is Loguo-Temtes , afy como fe rccadam

das Scmtenç s dadas pelos ditos Defembarguadores , Corre-

gedores, e Juizes , que per nos fam poftos pcra julgar , e

de que a nos pertcn e avt-r as ditas dizimas , c fe lempre

recadaram , e ai nom façides. Dada em a nnfa Cidade de

Lixboa a d^ize dias do mez de Setenbro. ElRey o nundou
per Álvaro Pires Vieira do feu Confelho , e feu Chancelei

em a Cifa do Civel. Álvaro Gil Scripvaõ da dita Chance-
laria a fez anno do nacimento de nofo Senhor Jhcfuu Chrif.

pto de mil quatrocentos fetcnta e três.

N. 24. DetriminaçaÕ d''ElRey ^ a qual Sua Senhoria deu e pa^-

fou em Lixboa com Letrados , e outros do jeu Confldhi , /ô-

bre decraraçam <e cartai fitas ^
que nlgils Senhores de feus

Reinos tem , per que nom paguem dizima das coitfas ,
que lhe

de fora vierem , e também fobre

DOm Afonfo &:. A vós Joham Rodrigues Paes &c. , e

aos Almoxarifes das Alfandegues de nofos Reinos , e a

t>dos os outros Contadores , Almoxarifes, Juizes, c Jufti-

çis dos ditos nofos Reinos &-•. fa/emos fiber, que per al-

guús ofieljes nofos , a que per bem do Regimento de feus

ofícios cíl> pertence nos f)y dito, que nos temos feito mer-

cee a algúas pefuas
,
que nom paguem dizima nem portagem

,

nem
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nem pafagcm de coufas que mandarem trazer de fora de rio-

fos Reinos , c alguas cartas eram mais largas , c outr.is me-
nos , e que muitas vezes vinham em grande contemda , e

duvida como íe deviam emtender , e cm que coufas; e nos

por quitarmos contendas, e abriviarmos demandas, fezemjs

juntar certos Letrados, e outros do nofo Gomfeiho , e lhe

emcomendamos , e mandamos que tudo bem vifem, e eixa-V

minaíem , c nos difefcm o que lhes per rezam , e bem pa-

rccefe, e foy dctriminado que quaefquer palavras , e de qual-

quer fornia, e com quaefquer claufulas que fcjam poftas nos

pryvilegios , fe emtendam que as coufas que mandarem tra-

zer, venham la de fora de nofos Reinnos por fuás , e real-

mente fcjam fuás , e fejam coufas foomente pêra corregimen-

to, e ornamento de fuás caf;\s , e auras, e pertencentes pê-

ra efto , e nam pêra ai , fegundo coftume e ufança geral def-

tes Reinos , e fegundo he contiudo em hum privilegio
,
que

fobrc efto de nos teem o Duque de Guu"naraães nofo bem
amado fobrinho : e porem mandamos que em taes coufas fe

emtendam as ditas cartas , e privilegyos per nos , e per no-

fos antecefores dados , ou que nós ao diamte dermos
,
pofto

que as palavras em eles poftas fejam mays larguas , e fe po-

fam a mais eftender : e com cfta declaraçam ,
modificaçam

,

Icmitaçam , entrepetaçam , mamdamos que guardees , e cum-

praecs os ditos privilégios, e que em nenhum modo fe nom
eixtenda a nenhíías outras coufas ^ fcnaô a ornamentos pêra

fuás cafas, nom embarguante quaefquer claufulas derrogató-

rias ao pretérito, prefemte , e futuro, que em elas fejam pof-

tas ; e fazee regiftar efta nofa carta nos livros das noías Al~

fandeguas
,
pêra efta decraraçam nofa ficar em lembrança , e

fe nam ufar o comtraifo.

irem. Foy também duvida acerqua de huíía verba, pof-

ta na mercee que temos feita a Ifante minha filha; a faber,

fezemos-lhc mercee de todalas coufas que a molheres per-

tencem , como fe emtemdia que a molheres pertencem : e

vifta per nos a carta da mercee , e as coufas em ela contcu-

das ,
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das , ordenamos , e mandamos que aliem das coufas cjEper-

çamente nomeadas na dita carta de mercee , lhe nom dem
dizima d'outras algúas

,
quanto he per vertudc daquela pa-

lavra ; a faber
,
que a molheres pertencem

,
por quanto por

fer tam geral , e confufa, trazia muitas duvidas comílguo, em
pêro fique refguardado a dita Ifante minha filha, fe ela em-
tende que ha ahy outras coufas alem daquelas nomeadas de
no-las nomear , e cfpicificar , e fe comprir as declararemos per

outra carta nolTa , íc femtirmos que fam taaes
,
que pêra ela

convém, e nofa mercee for de lho fazermos.

N. 2 5". Ejla he a Carta de Dom Fernando fobrinho d^ElRey
^

e filho do Marques
,
per que nom pague dizima de coufas

fuás que lhe vetiham , de que atraz faz mençam.

DOm Afonfo per graça de Deos Rey de Portugual , e

do Algarve , e Senhor de Cepta. A vos nofos oficiaes

que avees d'arrecadar as dizimas, que per mar vem a nofa

terra
, e aos que recadam , e recebem as rendas das nofas

portageés , e pafagcs , íTaude. Sabede que Dom Fernando meu
bem amado fobrinho nos emviou dizer

,
que ele emtendia

algúas vezes mandar allgúas coufas per cainbo , ou per mer-

cadaria
,

pêra lhe de fFora trazerem algiías couíTas pêra cor-

regimcnto de fua cafa, e que íTe temia, que quando lhe aly

viefem lhe demandafem delo dizima, porem que nos pedia

por mercee
,
que quando afy viefem fofcm efcufadas de di-

zima : e nós por lhe fazermos mercee , mandamos-vos
,
que

das coufas que ele afy mandar trazer, nom lhe levem dizi-

ma, com tanto que aqueles que as trouvcrem vos fliçam moí-

trar todas as coufas que trazem , e vos fazcde as efcrepvcr , e

digua afy, tal dia vieram taes coufas de Dom Fernando^ El'

Rey mandou que nom pagafe dizima : e ifo mefmo aos porta-

geiros que ham de requerer as nofas portageés , e pafageês que

fe o dito Dom Fernando mandar algúas coufas per efes lu-
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guarcs hu foes oficiaccs
,
quclhcnom levces delas portagens

nem pafagês , com tanto que efes que as ditas coufas trou-

vcrem , traguam Alvará afinado per maaõ do dito Dom Fer-

nando , de como certcfiea que efas coufas fam fuás : e cftas

coufas de que afy mandamos, que lhe nom levem dizimas,

nem portaagcs nem pafageês , lhe fazemos por mcrcec en

quanto nofa mcrcee for, e d'outra guifa naõ , e ai nom fa

çadcs. Dante em a nofli Cidade d'Evora a vinte dias de De
zembro. Giionçallo Cardofo a fez anno de Nofo Senhor Jc
fuu Chrifpto de mil quatrocentos cincoenta c dous.

N. 26. Detriminaçam y e Regiviento d'ElRey , da maneira que

fe daquy em diante aja de ter acerqua dos mantimentos orde-

nados , e corregimentos que fe ham de dar aos Embaixadores
,

e pefoas que ele por feu Jeroiço viandar fora de feiís Reinos
,

com enhaixadas ^ ou recados a algúas partes
-^
feito em Lix-

boa no mes de Setembro de quatrocentos fetenta e três ^ co os

Veedores de jita Fazenda , e Lopo d^Albuquerque feu Cama-
reiro moor.

AVÓS Embaixadores, ou pefoas outras que per feu man-
dado forem aEfpanha; afaber, Caílela , Aragão, Na-

varra &c. averjò pêra a dita terra d'Efpanha o que fe fe-

gue.

A pefoa do Embaixador avcrá pêra feu mantimento fe

levar hila , ou ata duas encavalguaduras , aliem de fua pe-

foa averá ele hum quarto de coroa pêra fua pefoa por dia

,

e outro quarto ifo mefmo pcra cada húa das ditas duas ca-

valguaduras, e pofto que nam leve íena6 fua pefoa foo , co-

mo for homem de conta
,
pcra hir de beíta , averá o dito

quarto de coroa por dia,

E fe pafar de duas encavalguaduras afora a fua, averá

pêra cada hua das ditas encavalguaduras o dito quarto de
coroa , e ele pêra fua peíoa averá huu fertimo de coroa fo-

Tow. III. Nmi bre
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bre cada huíla das emcavalguaduras que levar, em maneira
que aja tantos fertimos de coroa quantas emcavalguaduras
levar , e de fua pefoa nom fera contado , nem averá mais
quarto de coroa , nem coufa algua outra.

E averá mais o dito Embaixador pêra veftidos , e corre-

gimentos de fua pefoa quinze coroas fobre cada hfía emca-
valguadura que levar, em tal maneira que quantas emcaval-

guaduras levar tamtas quimze coroas aja, fem fua pefoa no
dito numero fer contada.

Item. Averá pêra corregimento de cada húa das fuás en-

cavalguaduras dous mil reis
,
que he mais dos mil quinhen-

tos fetenta e quatro, que antiguamente fempre ouveram.

Item. Pêra compra de beftas do dito Embaixador , nem
das ditas fuás encavalguaduras nom averá coufa alguíía

,
por-

que atee Efpanha he determinado que nom aja ElRey de

dar beftas , nem dinheiro pêra elas.

E os Embaixadores , ou pefoas que forem per mandado

do dito Senhor , como pafare , e fahirem fora da Efpanha
,

averaó o que fe fegue. \ / .

Item. A pefoa do Embaixador averá pêra feu mantimen-

to fe levar híia , ou atee duas emcavalguaduras alem de fua

pefoa, averá ele huú terço de coroa pêra fua pefoa por dia,

e outro terço ifo mefmo pêra cada hCia das ditas emcavalgua-

duras : e pofto que nam leve fenam fua pefoa foo , como for

homem de conta pêra hir de bcfta , averá o dito terço de

coroa por dia.

E fe pafar de duas emcavalguaduras afora a fua , averá

pêra cada híía das ditas emcavalguaduras o dito terço de co-

roa , e ele pêra fua pefoa averá huú quinto de coroa fobre ca-

da húa encavalguadura que levar, cm maneira que aja tantas

quimtos de coroa quintas encavalguaduras levar , e de fua

pefoa nom fera contado , nem averá mais terço de coroa , nem
coufa algúa outra.

E averá mais o dito Embaixador pêra veftidos , e cor-

regimentos de fua pefoa quinze coroas fobre cada húa em-
ca-



Vermelho. 469

cavalguadiira , afy como os d'Efpanha , cm tal maneira que

quantas cmcavalguaduras levar tamtas quinze dobras aja Icm

fua pcfoa no dito numero fer contada.

Item. Averá pcra corrcgimento de cada hua das fuás

cncavalgaduras dous mil reis, afy como os d'Elpanha.

Item. Pêra compra da befta da pefoa do dito Embaixa-

dor, averá quinze coroas, pofto que os d'Efpanha nam ajam

dinheiro pcra befta.

Item. Pêra beftas das fuás cmcavalguaduras , averá ifa

mefmo dez coroas
,
pêra cada húa das cmcavalguaduras que

levar.

Item. Sc for Embaixador, que pafe de quatro emcaval-

guaduras afora fua pcfoa , averá pêra compra da fui befta

vymte coroas , e pêra cada hua das ditas cmcavalguaduras

dez coroas , como dito hee.

E efta maneira detrimina o dito Senhor, e mamda que

fe daquy em diante tenha com todolos Embaixadores, e pe-

foas que elle mandar com enbaixadas , e recados feus fora

de feus Rcinnos ; e pofto que vaa Doutor, e Cavaleiro, ou

outro Senhor mayor, que elle dito Doutor ambos juntamen-

te , como ele dito Doutor também levar nome de Enbaixa-

dor, loguo aja em tudo mantimento, e ordenado de Embai-

xador , fegundo as cmcavalguaduras que lhe em particular

forem ordenadas , e per efta ordenança atras eícripta.

Item. Detrimina, e manda que tanto que qualquer Em-
baixador começar d'aver mantimento , e ordenado da embai-

xada , fe for morador feu , nom aja mais moradia
,

porque

afy fe cuftumou fempre , e fez.

Nnn ii N. 27.
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N. 37. Declaraçam fohre os que forram fervoí feus
, que 7Jam

Jam ChrifptaÕs
, feito em Lixboa no mes de Setembro de

quatrocentos jetenta e três.

Om Afonfo &c. Fazemos faber que nos fomos reque-

rido per algfías pefoas
,
que pofto que a Lcy de nofos

Reninos defenda geralmente
,
que ncnhuu nom pofa forrar

feu fervo Mouro per nenhúa maneira, nem modo que feja
,

lenaô por refgatc que venha de fora de nofos Reinnos , fe-

gundo que em ele mais compridamente he conteúdo, e com-
prenda todo auto de forrar , afy amtre vivos como cm ulti-

mas vomtades , nos pediam que fofe nofa mercee darmos

lugar , e licença
,

que cada huu podefe forrar feu fervo fe

lhe aprouveíe em fua ultima vontade per teftamento , ou

condicillos : e nos avendo confelho íbbre elo, detriminamos

que qualquer que fervo, ou ferva mouros tever os pofa for-

rar em feu teftamento , ou condicillos
,

que per direito va-

lham , com tanto que aquele que receber alforria viva , e

more em eftes nofos Rcgnos , fem pafar aliem a nenhuum
dos nofos luguares

,
que alem mar teemos ; e fe o com-

trairo fczer
,

que fe perca pcra nós : e com efta declara-

çam mandamos que fe guarde a dita Ley , como em ela he

conteúdo. .

•
., ..1

N. 28. Titulo da declaraçaiii^ que ElRey fe'z acerqua. da mo-

Iher que foge ao marido
,
pecando-lhc na Ley do cafamen-

to , e fe procede contra ela per éditos a emcartamento
,

que cada hum do povo a num pofa matar.

Trinta d'AG:ofto de fetenta e três , femdo nos em Lix-

boa cm Rolaçam, híla molher que fogira a feu mando,
pecando-lhe na Ley docafamento, fe abfentou de tal guifa,

.-i .r^ que

A
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que fe nam podia achar , nem faber onde era , comtra a

qual acufando-a o marido foy procedydo per éditos , na for-

ma da Ordenaçam , e dos Regimentos dos Corregedores das

Comarquas , e finalmente foy julguada aa morte, e foy lo-

guo hy duvidado fe averia em ela logar em todo a dita ley;

a faber, que cada huú do povo que a achafe a podele ma
tar fem pena : e depois de muytas rezoés de pro , e de con-

tra com acordo dos Letrados acordamos , decraramos , e

mandamos que a dita Ley naquela parte foomente nom aja

luguar na molher cafada , e banida, por fazer foomente adul-

tério a fcu marido
,

que nenhuCl do povo a nom pofa ma-
tar afy banida , fe nam o marido foomente , e a Juftiça dos

luguares onde for tomada , e outro nenhuií do povo nam

;

e mais mandamos que em todo o tempo , c luguar onde a

o marido quifer tomar defpois que afy for banida
,
que a po-

fa tomar, c reconciliar afy, fem a Juíliça mais comtra ela

proceder , nem contender : e qualquer outro que a matar que
moura por elo , falvo fe for feu pay dela natural.

N. 29. Regimento d''ElRey
^ fobre o corregimento das Valas da

campo de Momdegiio
, feito em Coimbra no anno de mil

quatrocentos fetenta e dous.

DEtriminamos loguo primeiramente , e mandamos
,
que o

numero dos cem valadores ordenados que hy deve d'a-

ver, fe cumpra, e emcha loguo per os luguares em que as

deve d'aver de cada huum , fegundo fua repartiçam , e or-

denança
,
que fobre ello hy ha dos valadores certos

,
que em

cada huum lugar ha d'aver ; e efto fem embarguo de os di-

tos luguares ferem do Bifpo deita Cidade , e feu Cabido

,

nem do Prior de Samta Cruz , nem de pefoa alguua outra

de qualquer eftado que feja
;
porque achamos que afy he re-

zam , e fe deve fazer , e avemos por emformaçam que fe

cufturaou fempre , e que o Regimento velho o declara afy..

V
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E quanto aos Valadores
,
que forem , ou ouvercm de

fer feitos nos luguares , e coutos do dito iVIoelteiro de San-
ta Cruz, mandamos , e determinamos que fe fiçsm per os

Juizes , e Veador
, fcgundo coftume amtiguo , c fe fempre

cuíHimou , e fez , e eftes taes nom feram coítrams^idos pcra

outro alguu ferviço de valas d'outras partes , nem coufa al-

gua outra em que ajam de fervir, fe nam pêra as valas dos

ditos coutos , e luguares comnrcaós , afy como eftes do Cam-
po do Momdeguo

;
por quanto em noíFa Rolaçam foram mof-

trados previlegios dos Rex pafados , outorguados ao dito

Moefteiro de Santa Cruz
,

per que eles ncftas valas devem
fervir, e em outras algíías valas, nem ferviço nam.

Item. Acerqua do repairo , c abrimento das valas , man-
damos que fe tenha efta maneira ; a íaber, que o Veador das

valas , com o Meftre de cada huum luguar tenha cuidado de
proveer aquelas valas , ou abertas que acharem

,
que devem

íer corregidas , ou de novo refundadas , e fe hy ouver ter-

ra , ou coufa que toque ao Bifpo defta dita Cidade , ou feu

Cabido , ou ao Prior de Santa Cruz , ou a outra pefoa fe-

melhante , notefíque-lho prymeiro , e file-o co elas pêra o

faberem , e fentirem a neceíidade que hy haa pêra fe dever

de fazer, c trabalhcm-fe de averem os valadores que forem

necefarios pêra o abrimento , e repairo delas , e como os te-

verem preftes , e virem o corregimento que fe em elas deve

fazer , mandem requerer todos os que teverem heranças qu'e

emteftarcm nas ditas valas
, que cada huCi fe faça preftes

,

pêra averem de paguar a obra que lhe montar , fegundo a

cantidade da terra que tever enteftada na dita vala , ou de

a loguo per fy fazer , e íc alguíis deftes que afy teverem

terras que emteftem nas ditas valas per fy , e aa fua cufta

quiferem fazer a obra que em fua terra lhe montar, fegum-

do a ordenança do dito Meftre , e Veedor das valas defe-lhe

luguar ao per fy fazerem , em pêro o dito Veador , e Mef-

tre das valas, lhe aíine tempo certo, a que a dita obra aja

de fer feita, e acabada, e provejam fobre a obra que eles

afy
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afy fc/.crem , fe hee afy bem fundada, e feita como perten-

ce , e fe tal nom for , façam-lha corrcgcr , ou a mandem tor-

nar a fazer a fua cufta deles.

E os que a dita obra por fy naõ quiferem tomar pêra

averem de fazer , ou a nam fezcrem aaquele tempo
,

que

lhes per o ditoVcador, e Mcftre das vaias forlemitado, ou

tal qual pertencer.

Dctriminamos , e mandamos ao Veedor , e Meftre das va-

las
,
que eles jumtem os valadores , c os metam na obra , e

obrem em ela ; e quando for tenpo de fe aos ditos valado-

res aver de receber o ferviço da dita obra , receban-lho , e

mamdem requerer aaqueles que teverem terras que emtef-

tam na dita vala, que fe afy abryr, que venham paguar o
que lhes montar a fuás partes ; a qual pagua venham logua

fazer ataa três dias primeiros feguimtes , e nom vimdo , ou

mandando elles o dito dinheiro que lhes afy montar , dctri-

minamos , e mandamos que aquy em Monte-moor , c em
Temtugel , fe tomem dinheiros do Pryncipe meu fobre to-

dos amado , e prcçado filho , cuja a terra he , e que feus

Almoxcrifes , e Efcripvaés , femdo pêra elo requeridos per

o Veedor das ditas valas
,
paguem todo a cufta do dito meu

filho , imteiramcnte aas fereas aos valadores ; o qual dinhei-

ro que fe afy em elo defpender, per cfte mandamos a feus

Comtadorcs que lhos levem em defpcía , e do que montar

de paguar aos éreos
,
que teverem terras que venham entef-

tar na dirá vala , como dito hee , fe arrecadara deles em do-

bro , c mandamos aos ditos Efcripvaés
,

que loguo aíy em
dobro o carreguem em recepta fubrc os ditos Almoxarifes

,

o que montar paguar das ditas eramças.

A íaber , fe as terras que eles afy teem nas teftídas da
dita vala , fam taaes de que aos oficiaes do dito meu filho pa-

reça que ele pode aver delas alguu proveito
,
que fe tomem

as ditas terras em penhor do que os Senhorios delas afy de-

verem do dobro que lhes niomtar da obra que fe afy fezer

,

e dem-fe a quem as aproveite , ou fe aproveitem per o dito

meu
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meu filho , como fe mais por feu ferviço ouver : e ele te-

nha , e aja afy as novidades delas fem dcfcomtar, atee fer

paguo do dito dobro.

E íe pela ventura as ditas terras taaes nom forem de
que fe alguú proveito pofa receber , e per elas o dito Prim-
cipe meu filho nom poder fer entregue do dito dobro, man-
damos que le recadem per quacfquer outros bees moveis

,

ou de rayz
,
que tever o Senhorio da dita Cidade , ou ter-

ra que afy emteftar na dita vala , e a nom quifer abrir, ou
dar o dinheiro que lhe montar, ao tempo que lhe per o Vee-
dor, e Meftre das valas ffor mandado, como dito he.

E eíla mefma maneira, detriminamos, e mandamos que
fe tenha em quaefquer outras terras nofas , ou de Senhorios
outros, em que ouver valas, ou abertas pêra abrir, porque
afy o avemos por ferviço de Deos , e nofo , e bem comuú
da terra. Feito em Coimbra a quatorze de Setembro.

N. 30. Em a Cidade de Coimbra no mes ã^Jgoflo de quatro-

centos fetenta e dons , detrimtnou ElRey nofo Senhor com os

do feu Comfelho , e alguns Letrados delle
,

qne acerqua dos

ejlados , e afentamentos , e precedimentos dos Duques , Se-

nhores , Condes , e pefoas gravides de fens Reinnos fe tevefe

ejia maneira.

A Saber
,

que o Duque de Vi feu , e de Beja, filho do

lífante Dom Fernando feu irmaao
,
que Deos aja por o

gramde , e cheguado divido que com fua Senhoria , e co o

Senhor Primcipe feu filho tem , e por fler tam cheguado a

erançi , e fobcefam deftes Regnos
,
preceda em titolo quam-

do lhe ElRey efcrcpver, e aly em afemtamento, eílados , e

todas outras coufas , e cerimonias , e no ferviço do dito Se-

nhor a todos os outros Duques do Regno.

f Item. Que os outros filhos do dito Ifanre Dom Fernan-

do
, pofto que nam tenham ticolos por o divido tam che-

gua-
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guado
,
que com o dito Senhor Rey , e Príncipe fem , e por

aly ferem cheguados a fobcelam do Reino , como já dito

liee, precedam em afentamcntos , e cerimonias ao Duque de
Braguança , e Dom Fernando Duque de Guimarães feu fi-

lho , e que fe lhes efcreva a eles , afy como a Duques , fem
lhes chamar Duques

,
pois que o nao fam , foomente aos

homrrados fem por ElRey , como aos Duques , c como
aqueles que muito amamos e prcçamos &c.

Item. Detriminou , c mandou mais que os filhos do Du-
que de Braguança irmaaos do Duque de Guimaraaés

,
por o

divydo que com Sua Senhoria teem , e co o Senhor Prínci-

pe feu filho
,
pofto que alguus deles nam tenham titolos de

Condes , nem outro alguu titolo
,
precedam a todos os Con-

des do Reinno, pofto que alguus dos ditos Condes tenham
divido , ou parcntefco com ElRey , falvo a Dom Pedro de

Menefcs Conde de Vila Real , filho do Conde Dom Fer-

nando ; o qual por o grande divido que ifo mefmo tem com
os ditos Senhores Rey , e Principe

,
pofto que feja menos

que o dos filhos do dito Duque , e por a linhagem de que

vem da outra parte dos Rex de Caftela , e por fua pefoa

dele, á o dito Senhor por bem que ele nam feja precedido

per alguú filho do dito Duque ,
que nam tenha titolo igual

ao feu : empero que qualquer filho do dito Duque que te-

ver titolo de Conde, como ele, o preceda em todo, e ele

dito Conde de Vila Real preceda a qualquer outro filho do

Duque fem titolo ; a fabcr , Dom Afonfo Conde de Faram
,

filho do Duque por fer Comde ,
pofto que feja mais moço

que Dom Joham
,
precedera o Conde de Vila Real , e o Con-

de de Vila Real
,
precederá a Dom Joham , em quanto nom

for Conde , e afy a Dom Álvaro feu irmaaô
,

pofto que fe-

ja mais velho , em quanto nom tevcr titolo de dignidade

igual a ele.

Item. O filho erdeiro do Duque , e Cafa de Braguan-

<;a , fc algum tempo for, que feja fem titolo alguu, lenam

afy rafo tal Dom Fernando , ou Dom Johao , ou Dom P§«

7om. III. Ooo dro
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dro &c. dctrimina o dito Senhor que preceda todos os Con-
des ; alabcr, alem dos que ora os outros filhos do dito Du-
que per bem defta dita fua detriminaçam precedem todos os

outros , ou outro que eles ora nam precederiam , afy como o

dito Conde de Vila Real &c., e em tal maneira que o dito

erdeiro fem ler Conde preceda aqueles que precederia em o
fendo.

Item. Detriminou , e mandou que os outros Comdes
que teverem divido, ou parentefco com ele, e co o Senhor

Primcipe , e a que ele emtltular , e chamar fobrinhos , ou

primos , ou parente
,
precedam todos os Condes

,
que c'os

ditos Senhores nam tem divido , e que elles taes Comdes
que co ele tem divido

,
precedam huús aos outros , legun-

do o graao do divido que cada huu tever mais cheguado ,

ou mais afaltado ; e que onde o graao for igual aquele que

vier per parte de macho ao parentefco , preceda o que vier

per fcmea : e afy fegumdo eftas detriminaçoês fe terá nos

afemtamentos , e precedimentos dos Condes
,
que ora hy ha

efta maneira ; a faber.

Dom Afonfo Conde de Faram , filho do Duque
,

pre-

cederá a todos os Condes que ora no Reino ha.

O Conde de Vila Real loguo após ele
,

precederá os

irmaaõs do dito Gomde de Faram , cm quanto nam forem

Condes.
Dom Joham , filho do Duque, loguo a fob o Conde de

Vila Real, em quanto nam for Conde, e fc o for, prece-

derá os fobreditos. Dom Álvaro feu irmaaõ loguo a fob ele.

Dom Afonfo de Vafconcelos Conde de Penela , loguo

a fob os filhos do Duque fem titolos
,

porque he fobrinho

d'ElPvcy.

Dom Joham de Crafto Conde de Monfinto , loguo a j

fob o Conde de Penela
,
porque ifo meímo he fobrinho d*-

ElRey ; e pofto que feja no próprio graao do Conde de Pe-

nela , vem da parte de fa May, que he fêmea , ao divido

d'ElRey , e o outro vem da parte do Pay.

Item,
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Item. Acerqua dos outros Condes todos que nam forem

do famgue d'ElRcy , detrimina, e manda que cada huíí pre-

ceda o outro , fegundo a amtiguidade de fua pefoa na de-

gnidade de Conde ; a fabcr , cada huum fegumdo foy feito

Conde primeiro oa derradeiro que outro, que afy preceda,

ou feja precedido.

N. 31. Ordenança dos moradores que ElRey nojo Senhor aja

de trazer , fegundo foy acordado nas Cortes
,
que fe fize-

ram em Coinbra no anno de fetentn e dous , e fe vieram

acabar a Exiora em fetenta e três.

I Tem, De Fidalguos, e Cavaleiros a fora oficiaces. 5'Oé

Item. D'Ercudeiros cento. --- »--«_ joo
Item. De JNloços Fidalguos vinte. ------ 20»

Item. De Moços da Camará vimte e quatro. - - - 24,

Item. De Moços de Eílribeira trinta e cimquo. - - 35'.

Item. De Aloços de monte , e bufcamtes vinte. - - 20.

Item. De Monteiros de cavalo dous. ------ 2.

Item. De Befteiros da Camará doze. ----- 13,

E que nom aja hy nenhuú cafado , nem apoufemtado.
Item. De oficiaes da Rolaçam , e Defembarguadores

,
que fc

refaçam co os que hy ha doze. -___-- 12.

Item. Mais oficiaes necefarios.

N. 32. Ordenança da gemte que o Senhor Príncipe deve de tra-

zer em fua caja.

I Tem. De Fidalguos e Cavaleiros , a fora oficiaes. ^o.
Item. D'Efcudeiros cymcoenta. ---_-_, ^-^^

Item. De Moços Fidalguos quimze. ------ ij-,

Ooo ii Item.
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Item. De Moços da Camará doze. - - - - - - n..

Item. De Moços de Eftribcira doze. ----- 12,

Item. De Bailei fos da Camará oito. ----- - 8.

Item. De Moços de monte , e bufcantcs doze. - - 12.

Item. De Monteiros de cavalo huú. ------ i.

N. 33. Detriminaçam das quebras dos Thcjonreiros , e Re-

cebedores.

NOs ElRey fazemos íaber a quamtos efte nofo Alvará

de detriminaçam virem
,
que nos ordenamos , e detri-

minamos que daquy em diante nam daremos quebra algúa a

oficial nofo
,
que panos d'ouro , de feda , de laa , e de li-

nho receba, primeiramente o Thefourciro moor , c o de no-

fa Cafa , e bem afy quaefquer outros Almoxerifes , Recebe-
dores

,
que panos recebam

;
por quanto nos ouvemos por cer-

ta emformaçam , afy polia comta de Martim Çapata
,

que

foy nofo Thefoureiro moor
,

que lhe foy tomada de deza-

fete annos , em que muytos pannos de muitas fortes rece-

beo , retalhou , e defpendeo per defvayrados modos , e nom
nos deu delo quebra alguíla , e bem afy outros Recebedores

que defpois dele receberam o dito Thefoureiro moor , e afy

o de nofa cafa
,

que ifo mefmo nom deram quebra alguúa

de muitos panos que afy receberam , e dcfpenderam por a

dita guifa. E por tanto ordenamos , e detriminamos , de

nom darmos d'aquy em diante algua quebra de nenhus pa-

nos a nenhuu nofo oficial que os receber , como dito hee
,

fem embarguo de nos tempos pafados dos Rex nofos ante-

cefores fc cuftumar de dar as ditas quebras ; e efo mefmo
fem embarguo de huíla detriminaçam que per nos foy feita

,

_em que dctryminamos de a darmos a Álvaro Fernandcz nofo

Thefoureiro , e afy aos outros Thefoureiros da Cafa
;

por

quamto achamos que nom foy bem vifta a dita detriminaçam

quando a fezemos, e queremos que daquy em diante fe nom
guar-



Vermelho. 479

guarde, fenam cita que avemos por jufta , e oncíta: porem

por quanto algufías vezes fe acontece
,
que ao nofo Thefou-

rciro da Cafa fam trazidos alguus panos per tempos de in-

verno , e algu.is vezes fe molham , ou per ventura caindo

em alguúas aguoas , ou nas barcas per onde algíías vezes pa-

fam
;
queremos que quando quer que fe alguíí tal cafo acon-

tecer
,

que loguo o dito Thcfoureiro requeira ao Efcrivam

de feu oficio
,

que veja os panos que afy foram molhados
,

e todo o que elle vyr que fe molhou , efcreva no livro do
dito Thefouro , e o faça loguo fabcr aos Veadores de nofa

fazenda
,
pêra quando quer que lhe fua conta lhe for toma-

da lhe fer guardado feu direito do que os ditos panos em-
curtarem

,
per bem de ferem molhados , e em femelhante ca-

fo. E porem mandamos aos ditos Veedores de nofa Fazen-

da , e a quaefquer outros oficiaes , e pefoas a que perten-

cer
,
que o cumpram , e guardem , afy como aquy he con-

teúdo. Feito em Évora primeiro dia do mes d'Abril. Guon-
çallo Rodriguez o fez anno de mil quatrocentos fetenta e

três.

N. 34. Detriminafam fobre os oficiaes , e moradores que nom
ham à^aver cafamentos.

NOs ElRey fazemos faber a quamtos efte Alvará de
detriminaçam virem

,
que na nofa fazenda avia muitas

vezes duvida acerqua dos cafamentos d'algus nofos oficiaes
,

c outros nofos moradores
,
porque nom avia hy ordenaçam

,

nem detriminaçam certa , fe os deviam aver. E comforman-
do-nos com o coftume, e afy com o que parecia rezam fa-

zer-fe, detriminamos que os oficiaes, e pefoas aquy declara-

das , nom ouvefem os ditos cafamentos
,

porque hus deles
fim oficiaes

,
que ham grandes gaanços de feus ofícios, e ou-

tros que nom fam realmente nofos oficiaes moradores
,

por-
que fam fervidores de oficiaes nofos , e outros fam como afol-

da-
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dadados , e nom fao todos eftes de calidade que fam os ou-
tros nofos moradores , e os outros nofos oficiaes

, que per
ordenança, e cuftume, e rezam ouveram femprc cafamentos

:

e porem detriminamos por ha prefente detriminaçam
,

que
daquy em diante nom ajam cafamento , nem outro conten-

tamento os oficiaes , e pcfoas aquy declaradas
,

pofto que

ajam nofas moradias, e rações, e veftires
;
pofto que ja al-

guCis da forte deles os ouvefem em alguíis tempos.

Item. Os oficiaes , e Defembarguadores da nofa Roila-

çam.

Item. Fifiquos , Solorgiaês , boticairos , criftalcira , ef-

pimguardeiros , carpenteiros , ourivczes , ferreiros , e outros

iemelhantcs oficiaes.

Item. Barbeiros, cirieiros
,

çapateiros , celeiros, cor-

reeiros, alfayates , broladores, piliteiros , e afy outros feme-

Ihantes oficiaes. vh:.. ir..;tir:ijp o .

Item. Rexd'armas, e arautos
,
pafavantes , miniftrces, e

tangedores de todolos eftormentos que nom fejam eícudeiros
,

ou camtores.

Item. Homeês de todolos oficios , afy como de mantca-

ria , copa , repofte , requeixaria , erquitaria , e de forno , e

afy todolos outros femelhantes , e azemees , e cavalariços , e

outros femelhantes.

Item. Varrcc^iras , lavandeiras, regueifeiras , molheres

do forno , e afy quaefquer outras molheres de femelhantes

fortes, e calidadcs. _

Outro fy detriminamos de nom tornarmos por nofos mo-

radores pefoas algúas
,
que ja fejam cafados , falvo pêra fe-

rem nofos oficiaes
,

porque pcra efo convém tomarmos os

que forem necefarios pêra elo, e pertencentes, quer fejam

folteiros ,
quer cafados ; e fe alguíis tomarmos , e nam pêra

o que dito he, feraa por o nom fabermos , e tamto que o

foubermos os mandaremos rifcar do livro das moradias , e

nom averam de nos cafamento alguu
,

pofto que fervam al-

guús annos por nofos moradores.

Ou-
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Outro fy detriminamos
,
que fe alguús nofos moradores fc

cafarcm fcm nofa licença , e autoridade
,
que nom ajam de nos

cafamciito , falvo fe cafarem per tal acontecimento, e Caio,

que nom poíam ter tempo de no-lo primeiro dizerem
;

por-

que nora leria reziõ perderem boõs caíjamentos por efpera-

rem de no-lo prymeiro dizerem , c eles naõ eftarem tam acer-

qua de nos, pêra no-lo primeiro noteficarem. E porem man-
damos aos Veedores da nofa Fazemda , e a quaefquer outros

oficiaes nofos, e pefoas a que o conhecimento defto perten-

cer , que cumpram , e guardem eíla nofa dctriminaçam , fe-

gundo nela he conteúdo
;
porque aly o aremos por nofo fer-

viço , e boa ordenança de nofa cafa, por muy rezoada cou-

fa de fe afy aver de compryr.

Outro fy detriminamos
,
que daquy em diante quaefquer

Fidalguos , e aly molheres que nam forem nofos moradores

,

pofto que lhe defenbarguemos cafamentos , ou ajudas pêra

elles , fem enbarguo de ter nofos Alvaraes , ou Cartas per

que os ajam , afy como fe fofem nofos moradores , e eílo

pofto que alguas vezes em nofo tempo os ouvefem alguus
,

por quanto pafou afy por íe nom confirar tam bem ; ca nom
he rezam averem os ditos efpofoiros, fenam os homeês , e

molheres que forem nofos moradores por muytos refpeitos

,

e porque adiamos que he afr ordenado pelos Rex d'ante nos.

E porem mandamos aos fobreditos Veedores de nofa Fazen-

da ,
que daquy em diante os nom defembarguem , fenam aos

nofos moradores , da forte , e valia que os devem aver , e

cumpram efta nofa dctriminaçam , como em ela he contiudo.

Feito em Benavente a fere dias de Mayo. Pêro de Paiva o
fez anuo de mil quatrocentos fetenta e três.

N. 3^
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N. 35'. Alvará de mandado , e defefa d'E/Rey
,
per que os

Oficiaes , e rendeiros da portagem de Lixboa , nam comprem
pejcado , nem coufas outras que a dita caja remder.

NOs ElRey fazemos fabcr a vós nofos Veadores da Fa-
zenda, e ao nofo Contador moor da nofa muy nobre,

e leal Cidade de Lixboa , e a outros quaeíquer nofos Ofi-

ciaes , e pefoas que eito ouverem de ver
,
que nos fomos cer-

tcficado
,

que ao tempo que a nofa portagem da dita Cida-
de por nos fe arrecada , e também quando he arrendada, que

os nofos Almoxcrifes, Recebedores , e Efcripvaês , Reque-
redores , e Rendeiros , Oficiaes , e Vendedeiras delia , to-

mam , e compram , e dam pefcado , e coufas que ela remde
per muitas vezes , e per muito menos preço do que efe pef-

cado , e coufas valem ; e ainda alguds nofos Rendeiros dela

fe nos agravam das ditas tomadas , e dadyvas , de guifa que
por ifto he muito abatida , e rende muito menos grande con-

tia , do que renderia fe o afy nam tomafcm , e defem
;
pola

qual rezam he arremdada por mais pouquo preço , o que ave-

mos por muy mal feito : porem mandamos ao nofo Almoxe-
rife , Efcripvaeês , Requeredores , c a quaefquer outros Ofi-

ciaes , e Remdeiros , e Vemdedeiras dela
,
que daquy em

diante nom tomem , nem comprem nenhuu pefcado , nem
outras coufas do que a dita portagem remder , nem o dcm
a outras nenhúas pefoas , e qualquer ou quaefquer que o con-

trairo fczerem , os nofos Oficiaes da portagem percam os ofi-

cios , e os nofos Remdeiros paguem de pena o que valerem

efas coufas
,
que comprarem ou tomarem ou derem , anovea-

das da cadca , e ametade dcfta pena feja pêra nos , e a ou-

tra metade pêra quem os acufar ; e eftas penas pofa deman-

dar e aver qualquer pefoa, fem delas aver mais outra carta

nem autoridade nofa , nem d'outro allguu nofo oficial. E po-

rem vos mandamos que afy o cumpraes , e façaes comprir c

guar-
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guardar, porque afy o avemos por nofo ferviço, e proveitcí

dos nolos Rendeiros. E fazee regiftar, e pubricar eíte nofo
Alvará na dita portagem, c regiftar no livro de nofos Con-
tos, e o propio defe fique cm poder do Porteiro dos ditos

nofos Contos. Feito em a dita Cidade a dito dias de Junho',

Joham André o fez anno do Nacimento de Nofo Senhor Je-
fu Chriílo de mil quatrocentos fetenta e hum;

N. 36. Carta d*EiRey Doni yífonjh , fobre aperta que averãÕ

os Thefoureiros e Almoxerifes e Recebedores Jeus ,
que leva-

rem dinheiros ou outra algna coiifa de peita ,- por fazerem oí

paguamentos aas partes qné pêra eles teverem dejhibargos
}

e da maneira em que Je receberá, a prova contra elles.

DOm Afonfo per graça de Deos Rey de Portugal , e do
Alguarve , Senhor de Cepta , e d'Alcácer em Africa.

A quantos efta Carta virem fazemos faber
,

que nos detri-

minamos ora com alguus do nofo Confeiho e da nofa Rola-
çam

,
que qualquer Thefoureiro , Almoxerife , e Recebedor,

que levar alguú dinheiro ou outra alguúa coufa por fazer pa-

guamentos
,
que perca o oficio; e por prova kI eito queremos

que abaftem três teítemunhas
,

que diguam que a eles leva-

ram o dito dinheiro ou outra coufa
,

pofto.que cada huum
fale de fy íoo e nam d'outro , e afy fejam em íeus ditos An-

gulares , e fegundo dereito nam abaftarem pêra a prova com-
prida

,
porque nofa mercee he que pêra perder o oficio feja

ávida por foficiente prova : e praz-nos que fiquem os dytos

Thefoureiros, e Almoxerifes, e Recebedores obiiguados a

outras quaefquer penas, que per dereito e Ordenações, devem,

aver. E porem mandam.os a todolos nofos Corregedores ,

Contadores, Juizes , e Juftiças , Oficiaes , e pefoas a que et

conhecimento defto pertencer,- que cumpram e guardem, e

façam comprir e guardar como em efta nofa Carta he con-

teúdo. Djda em Santarém a dezanove dias de Março. An-
Tom. III. l-*pp iam
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tam Gonçalves a fez anno de Nofo Senhor Jhefu Chrifto

de mil quatrocentos feíTenta e féis.

N. 37. Alvard d*ElRey
^
per que manda que os Capelaaes y e

Cantarei ^ e os outros Oficiaes Jeus e de fua Caja Je nom
partam nem vaaÕ fora , fem primeiramente averem fua

licença ; e fe fe fem elaforem , nom ajam moradia.

NOs ElRey fazemos faber a vos Eftevam Vaaz Veeador
de nofa cafa

, que os nofos Capelães e Cantores , e to-

dolos outros Oficiaes , afy os de mefa como de todolos ofi-

cios de nofa cafa , e Efcripvaes deles , e Camará , e Fifi-

quos , e Solorgiaês , Porteiros da Camará , e oficiaes d'ar-

mas , é tronbetas , e charamelas , tamboriins , tamgedores d'-

alaude, rabecas, e caçadores fe partem de nofa cafa e Cor-

te pêra onde lhes apraz , tendo-le a ordenança dos quinze

dias que temos ordenados aos Fidaíguos, Cavaleiros, Efcu-

deiros que nom tem ofícios em a dita nofa Corte, per cujo

azo , e maneira fomos mal fervido deles : e porque nofa tem-

çam he que pois teem taaes ofícios
,

que de nofa Corte fe

nom devem partir pêra nenhúa parte fem de nós averem li-

cença, e leixarem outros que pêra taes ofícios fcjam perten-

centes , e nos comtenté de nos de taaes pefoas fervirmos

;

ordenamos que des primeiro dia do mes de Novenbro que

ora vem da prefemte Era em diamte nenhuum Capeiam , nem
Cantor , nem Thefoureiro da Capela , nem nenhum dos ou-

tros nofos Oficiaes Efcripvaaês aquy nomeados nom fera par-

tido de nofa Corte , fem averem de nós a dita licença como
dito he. E qualquer que dela partir nom avcrá de nos mo-
radia nem cevada e veílir, nem outra algúa coufa de nos aja

que lhe ordenada tenhamos
,

porque nos taaes fe nom deve

de emterider o favor de guamçarem a moradia do mes por

fervirem os quimze dias. E porem vos maridamos que a to-

dolos ditos Capelaães , e Camtores , e Oficiaes , Efcripvaes

dos
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dos ofícios , c Camará , e todolos outros aquy contheudos ho
notcfiquces afy

,
pcra nom aieguarcm ignorância; avifando os

apontadores
,
que nom fervindo cies todo o mecs em chco ,

que quando vier ao dar dos pomtos que o nom dem por ler-

vido , fob pena de nos por ele avermos todo o que afy le-

varem ; e aliem delo lhe mandaremos dar aquelas penas que
merecem os que pafam nofo mandado; e efto comprirees aly

fem a ello poerdes outro embarguo alguCí. Feito em Eftre-

moz a vinte e dous dias do mes d'Outubro anno de Nofo
Senhor Jefu Chriílo de mil quatrocentos fetenta e qua-

tro. E em cafo que ajam nofa licença fe loguo lhe nom der»

mos mamdado
,
per que nom percam íuas moradias , nom lhe

fera apomtado fenam o que fervirem.

N. 38. Titulada defefa j e penas jeraaes daqueUes que matam
veaçam nas matas e luguares coutados , ou em elas cor-

tam madeira , ou põem fogo.

ITcm. Quem matar porco , ou porca , bácoro , ou báco-

ra
,
por cada cabeça pague dous mil reis da cadea , e fe-

ja degradado huum anno pêra Arzila , e afy prefo feja la

levado.

Irem. Quem matar cervo , ou cerva , ou enho
,
pague

por cada cabeça mil reis da cadea , e feja degradado huum
anno pêra Arzila, e prefo feja la levado.

Item. Quem pofer foguo nas ditas matas coutadas
,
pa-

gue dous mil reis por cada vez que o pofer da cadea.

Irem. Quem armar madeiro nas ditas matas
, pague ou-

tros dous mil reis por cada madeiro que armar da cadea.

Item. Qtiem correr monte nas ditas matas
, pague du-

zentos reis por cada huúa vez que o correr , e mais a pcn-

na das cabeças que matar.

Item. Qtiem cortar madeira nas ditas matas
,

por cada

huú paao de jorro pague quatrocentos reis.

Ppp ii E
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E por cada carrada de lenha pague quatrocentos reis.

E por cada carregua de befta duzemtos reis.

E por carregua de cafca outros duzemtos reis.

Item. Qualquer homem de qualquer eftado e condiçam

que íFor achado nas ditas matas ou coutadas com beefta fo-

ra das eftradas cabidoaaes
,
perca a beefta com todas as cou-

fas que a ela pertencem ; falvo fe nam trouxer outro allma-

zem fenam virotes cabeçudos
,
porque fe moftra que os traz

pêra feu defenfadamento , e nam pêra com ela fazer outra

coufa.

Item. Qiiem em parte , ou em todo for contra cftas cou-

fas que afy fam defefas , achando-os no malefício , ou fe lhes

provado for, íejam loguo prefos, e da cadea paguem as di-

tas pennas , e nam fejam íbltos fem mandado efpicial d'El-

Rey.
Item. Que nenhuíi Monteiro moor da terra nem guarda-

dor dê licença, nem favor , nem Alvará, per hu fejam de-

vafas as matas ou coutadas, fob penna de paguar dous mil

reis pêra arca da piedade.

N. 39. Titulo dos coiitamentos de Santarém , € feti termo em

efpicial , com fuás Comarcas , afy como diz a montaria.

NOs ElRey fazemos faber a quamtos efte Alvará virem

que per os Reix nofos amtecefores , e per nos foram

coutadas amtiguamente algúas matas que fam no termo da

nofa Vila de Samtarem , afy da montaria como de qualquer

outra veaçam que fofe ; e porque ora achamos que alem do

Regimento que afy era feito da dita coutada , deveriam de

fer emmendadas e poftas algíias pennas aaqueles
,
que nas di-

tas matas achafem caçar ou matar a dita veeaçam , detrimi-

namos que daquy em diante fe tevefe acerqua do que dito

he efta maneira que fe fegue.

Item. Queremos, e mandamos que quem quer que ma-
tar
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tar porco , ou porca , ou bácoro , ou bncoras montefes
, que

por cada cabeça que afy matar pague dous mil reis, e ícja

prcfo , e degradado por huum anno pêra Arzila ; e efto de

toda a terra de dentro deitas comfromtaçoês :

Afaber, da foz da ateia per a ribeira arriba atee as cima-

Ihas do carreiro das moutas da dita aatela , a qual travefa

per cima delas ; e afy polo carreiro que fe vay meter na ri-

beira do chouto ate onde entra na ribeira de Muja , e per

ella a fumdo atee os raoynhos de c d'hy polo cami-

nho da ferra atee a ribeira da Lamorofa; e himdo pola ribei-

ra a fundo atee o caminho que vay da Regerfcira pêra Cu-
ruche , homde torna a entrar na Lamorofa , e dy himdo pêra

a grorya , e pêra as cimalhas do paul de maguos , atee Al-

bofeira , e atee o Tejo.

Item. Qt-iem quer que matar cervo , ou cerva , ou enho

,

c|ue pague por cada húa cabeça que afy matar mil reis , e

feja degradado huCí anno pêra Arzila.

Item. Qiieremos e mandamos que qualquer que das de-

vifoês a demtro pofer foguo no paul da ateia , e nas moutas

da dita ateia , e também na ribeira de Muja , e d'hy pola

ribeira da Lamorofa a fundo 00 porto da mealha com a mou-
ta do farrapo, e com o junquo pequeno, e afy do dito paul

atee muja com o paul de maaguos , a faber
,

per a ribeira

acima atee a amieira, onde eftaa o pardieiro acerqua de Cu-
ruche ,

poferem foguo
,
paguem dous mil reis , e fcjam pre-

fos atee nofa mercee.

Outro fy queremos e mandamos que quem quer que ar-

mar madeiros , e correr monte em as fobreditas devifoe.s^

,

pague por qualquer coufa dcftas que afy fizer dous mil reis,

€ íejam prcfos atee nofa mercee.

Item, QLieremos que qualquer que pnfer foguo nas char-

necas das ditas devifoês a demtro
,

pague mil reis , e feja

também prefo atee nofa mercee.

Item. Qualquer homem que for caçar com caaês e fo-

ram , e levar lança , e for a cavalo ou a pee per as ditas con-

froa-
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frontaçocs

,
pague duzemtos reis , e perca a dita lança , e

foram , e caacs.

Item. Qiialquer vaqueiro , ou paftor que andar a cavalo

na dita coutada, e trouver lamça
,
pague duzentos reis, e

perca a dita lamça ; e fe andar a pee pague cem reis.

Item. Qualquer pefoa de qualquer eftado e condiçam

que feja, que achado for das ditas marcas a demtro da di-

ta coutada fora dos caminhos cabiduaes com beefta , e alma-

zem de qualquer maneira que feja
,

queremos que perqua a

dita beefta com todalas coufas que afy com ela trouverem
,

e a ela pertencerem j falvo fe trouver virotes cabeçudos , e

nam outro almazem , com tanto que o luguar em que co eles

for achado nom feja coutado de coelhos.

Item. Queremos , e mandamos que no dito paul da ate-

la , e nas ditas matas dela , a faber , a mouta de Meem Pa-

lha , e as moutas das fontainhas atec o amieiro que eftaa de

cima delas, ena Lamorofa como fe diz o jumquo pequeno,

€ a mouta do farrapo , e no paul de maguos ataa a mouta

do fiade com a mouta do Taballiam , e des y per ela acima

amieira das aves com amieira do pardyeiro que eftaa em
mancos

,
qualquer que no dito paul e amieira a fufo dita

cortar madeira
,
pague por carrada quatrocentos reis.

E por paao de jorro outros quatrocemtos reis.

E por carregua de lenha duzentos reis,

E por carregua de cafca outros duzentos reis.

Item. Mandamos que defta mouta do fiade polo topo da

ferra afy como diz pela comeada , e afy como vay de lom-

guo fohrc os mourinhaes aguoas vertentes ataa cima , e as

do coelheyro onde eftam as colmeas de Vafco Velho , e des y
polo coelheiro abaixo onde faae o femedeiro que vay polo va-

le da tafneira , e des y aa foz do vale de fcmêa cevada na

ribeira da Lamorofa , e afy polo paul a fundo atce Muja , e

de Muja pelo Tejo a fundo a Albufeira , e des y aa mouta

do fiade
;
qualquer homem que tirar torgaã das ditas marquas

a dcratro
,
pague por carrada quatrocentos reis , e íeja pre-

ío atee nofa mercc. E
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E por coftaã de carvaaõ pague cem reis.

E por carregua de befta pague duzentos reis.

Outro fy mandamos que nom feja ncnhuu tam oufado
que per todo o mes de Março , Abril , e Maio emtre em a

dita coutada dos coelhos da Vila de Muja a caçar com caaês

,

nem foram, nem com outra coufa nenhuGa que feja; fob pe-

na de paguar mil reis ^ e perder os caaês, e foram, e fer

prefo atee nofa mercee, porque aliem da deftruiçam que faz

em a cnaçam dos coelhos
,
podem matar os bácoros monte,

ícs que nefe tempo fam pequenos.

Outro fy fe agravou a nós o Concelho de Muja dizen-

do
, que na coutada dos coelhos

,
que per nós lhe foy da-

da pêra fuás feitas, e coufas que pertencem ao dito Conce-
lho , é que alguíis lhe emtravam na fua coutada contra íua

vontade
,
pidindo-nos por mercee que a elo lhe defcmos pro-

vifam ; e porque feu requerimento nos pareceo jiifto avemos
por berri j e mandamos ao nofo Couteiro moor ou a qualquer

que feu carreguo tever, que achando algúas pefoas na dita

coutada fem Alvará dos Oficiaes do dito Concelho
,
que eles

os pofam prender , e pague da cadea a pena que he conteu-

da no privilegio do dito Concelho , e mais perca os caaês

,

e foram , e mais a beefta fe ele com ela for achado , ou fe

lhe provarem que a trazia : e fe o Remdeiro do Concelho
emcoimar primeiro as ditas pennas , mandamos que as leve

fegumdo o conteúdo em os privilégios do dito Concelho.

E mandamos que quando o dito Concelho der licença

a alguíia pefoa pêra hyrem caçar, que efe que afy ouver la

d'yr
,
primeiro o faça faber ao nofo Monteiro moor ou guar-

dador das ditas matas ; e fazendo o contrai ro e forem acha-

dos, que paguem a pena aquy conteuda.

Outro fy queremos que qualquer pefoá que contra cada

híía deftas íobreditais coufas forem em parte ou em todo, e

lhe for provado que loguo feja prefo , e da cadea pague a

dita penna , nom fendo porem folto fem nofo mandado.

Item. Mandamos que o dito Guardador feja creuJo

de
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de todo o que acerqua difto difer per juramento dos Santos

Avanjelhos , e ele per fy pofa prender achando algua pefoa

no dito malefício.

E mandamos que de todas as ditas pennas o nofo Mon-
teiro mor aja ametade fegurado coftume.

.

Outro fy mandamos ao Almoxarife defta nofa Vila de

Santarém que ele feja Juiz das ditas penas , dando apelaçam

e agravo pêra os Veedores de nofa fazenda; aos quaes , Al-

moxarife, e Efcripvam mandamos que fejam a elo bem de-

iigentes.

E mandamos a todolos Juizes e Juftiças de nofos Rein-

nos , e a outras quaefquer que efto pertencer, que fe polo

Monteiro moor ou guardadores lhe for requerido de prender

alguiãas pefoas
,
que contra nofa defefa forem achados na ma-

neira que dito he
,
que eles os prendam ou mandem prender

com grande delygencia ; fob pena , fe aquele ou aqueles a

que eito afy comprir forem negrigentes
,
paguem quatrocen-

tos reis pêra arca da piedade.

E queremos e mandamos que fe o Monteiro moor der

favor a algua pefoa pêra hyr á dita coutada
,

pêra fazer o
contrairo do que daquy em diante temos defefo

, pague dous
mil reis pêra arca da piedade , fe lhe for provado.

E efte Alvará mandamos aos Juizes da dita Vila , e a

quaefquer outros a que pertencer que loguo faqam provicar na

praça dela
,

pêra o depois nenhuú poder aleguar inoramcia.

Feiro em Santarém a vinte e três dias de Mayo. Afomfo o

fez anno de mil quatrocentos fetenta e quatro.

Item. Que nenhufí feja oufido de meter porcos nas di-

tas matas , e pauis em nenhuu tempo que feja , falvo os das

cabeças das matas que os pofam trazer o tempo , em que hy
ouver lamde , a faber, Outubro, Novenbro , Dezembro, e

inais nam ; e achando hy os ditos porcos, falvo eftes das ca-

beças das ditas matas no dito tempo, que o Monteiro moor
, ou Monteiros os matem , e ajam pêra fy fem coima alguíía.

Item, Se alguús porcos , ou porcas manfos fe acolherem

jb . aas
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aas dytas matas , ou defefas
,
que nenhua pefoa os nam po-

fa cirar com caaes , nem os matar fem licença do Monteiro

moor; e matamdo-os ou tiramdo-os, leja preto, e pague mil

reis por cada cabeça da cadca.

Item. Que fe os ditos porcos nam forem tirados do dia

que emtrarem nas ditas matas, ou pauyes ataa trimta dias,

d'liy por diante fejam ávidos por d'ElRey, e fe os alguém

m.atar, pague a pena por cada cabeça como de montefes.

Item. Quem quer que pofer foguo no termo , e Comar-

cas de Santarém, Curuche , Muja, Salvaterra, e Benavente

nos luguares coimeiros pelos Concelhos, fcja prefo, e pa-

gue mil reis da cadea.

Item. Qi^iem quer que caçar na queimada do foguo am-

te de três dias ferem pafados da puftura do dito foguo , fe-

ja prefo , c pague quinhentos reis da cadea.

Item. Que nenhuus vaqueiros , nem paftores , nem por-

cariços nam traguam beeftas , nem lanças , fob pena de as

perderem, e mais fejam prefos, e paguem duzentos reis da

cadea por cada huúa deitas armas.

Item. Qiianto aos feitos que pertencem a monteiria,

nam aja hy libelo nem procurador , fenam que a parte em
Juízo negue ou confefe , e fe neguar fique a prova ao Alon-

teiro moor da terra , e apele ou agrave quem quifer pêra os

Veeadores da Fazenda.

Item. Que os montei ros quando emcolmarem ou cita-

rem , fejam creudos por feu juramento nas coufas que per-

tencerem aa monteiria, e efto fe emtemda em toda a mon-
taria.

Tem. III. Qgq N. 40.
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N. 4®. Trellado do coiUamento dos olivaes â''Alamqiier cem to-

da a terra dela , ajy como diz des a ponte de Pancas ajy co-

mo vay polo caminho velho atee a de Bemgrada , e como vay

aa dos cozidos , e des y aa cabeça do Mofqiiciro , e o cafal de

Dyogo , e a monta , e o vai da Lohagiieira abaixo , e aos Ca-

faes como etitejiam na ribeira d'Ota , e des y polo rio a fiim-

do atee o rio ã"Alanqiier
.,

e des y pola ribeira acima d^Alan-
quer atee a dita ponte de Fanicas ; e o que Je no dito couta-

mento defende he ejlo que fe fegue.

ITem. Qualquer que daquy em diante matar porco , ou

porca , bácoros , ou bácoras
,

que por cada húa cabeça

pague dous mil reis , e feja degradado huum anuo pêra Ar-

zila.

Item. Quem matar cervo , ou cerva , ou enho
,

pague

mil reis , e feja degradado por outro pcra Arzila.

Item. Quem quer que pofer foguo , ou armar madeiros,

ou correr monte
,

por qualquer deitas coufas fobre ditas pa-

gue dous mil reis.

Itctn. Que nom feja nenhuum tam oufado que arme va-

ras d'alcapece , nem cepos , fob pena de paguar por cada

huúa vara cem reis , e cfto atee cimquo varas ; e fe mais lhe

forem achadas, pnguc por todas mil reis , e afy os cepos

pela condiçam das ditas varas
,

porque fe acha que matam
nelas bácoros montcfes.

Item. Qualquer homem de qualquer eftado e condiçam

que for achado das ditas marcas a demtro na dita coutada

fora dos caminhos cabidoaes , com beefta e almazem de qual-

quer maneira que feja
,
perca a dita beefta com todaias cou-

fas que afy com ela trouxer e a ela pertemcerem ; falvo tra-

zendo-a com virotes cabeçudos , e nam com outro alguum

almazem
,
porque em tal cafo fe nom perderá a dita beefta ,

nem averá o que aíy a trouxer nenhua pena, porque fe mof-
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tra que a traz pêra íeu defemfadamenro , e nam pêra ai.

Outro fy qualquer que for comtra cada huúa delias cou-

fas em parte ou cm todo, e lhe for provado , feja logiio

prefo , e da cadea pague a dita pcnna , e nam feja porém
íblto fem mandado d'li.lRey.

Item. Q-ie o guardador feja crido de todo o que acer-

qua diílo diíer per juramento dos Santos Avanjclhos , e per

fy pola prender achando alguua pefoa no dito malefício.

Item. Qae o Almoxarife da dita Vila d'Alanqucr íeja

Juiz das ditas pcnnas , dando apclaçam e agravo pêra os Vee-
dores da Fazenda- os quaes Almoxarifes e Efcripvam fejam

a eito bem dcligcmtes.

Item. Qne de todas as ditas pcnnas o feu Monteiro moor
aja a dita metade, e o guardador a outra, dando duas par-

tes aaquele ou aqueles que defcobrirem o malefício.

Item. Que todolos Juizes , e Juftiças do Reinno , e ou-

tros quaeíquer a que eílo pertencer
,
que le polo guardador

lhe for requerido
,

que premdam algúas pefoas que comtra

fua defefa achados forem na maneira que dito he
,
que eles

os prendam ou mandem prender com grande deligcncia ; fob

pena de paguar aquele ou aqueles que afy efto comprir fo-

rem negrigentes três mil reis pêra arca da piedade.

Item. Se ele der favor a alguua pefoa , ou confentimen-

to pêra hvr aa dita coutada, ou andar nela pêra fazer o con-

trairo que he defefo e mandado
,

pague dous mil reis de

penna pcra arca da piedade , fe lhe for provado.

Item. Que os Juizes da dita Vila façam pubricarna pra-

ça delia efte Alvará
,

pêra ao defpois ncnhuú nam alleguar

ignoramcia.

Q^q ii N. 41.
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N. 41. EJJe que Je ao diatnte fegue he o cotttamento de Mira
e das gtiandaras d"arredor d*Aveiro , a faher des a fonte de

Vero Cegiio
,
que ejlaa na ejtrada que vay de Coinbra pêra o

Porto
, atee Santa Maria da Vimieira

, qtte he húa Icguoa da

dita pomte \ e de hy afy como vay atravefam:>o a Cafal com-

ba e a Cipiins ^ e a Torres do Bairro^ e aos Cucoe' ^ e d'hy

direito a ^elfa e aa Laguoa da limpa , e d^hy a Mira , e a
Quyayos ataa Monlegtio , e a Laguoa de Mira ^ e da cou-

tada dos coelhos que hee acerqua do dito loguo de Mira on-

de antigamente foya de fer.

ITem. Qiie nenhua pefoa de qualquer eftado , e condiçam
que feja nom corra monte, nem balheftee

,
pefque , nem

cjçe em toda a dita coutaria
,

pofto que pêra elo Alvaraes
de licença tenham

,
por quamto per efta os ha por revogua-

dos-

Item. Qiialquer homem da terra que correr monte
,
pa-

gue quinhentos reis e feja prefo , cada vez que fe lhe pro-
var.

Item, Qualquer que matar veado , ou veada , corço , ou
corqa , ou qualquer outra veaçam

,
pague por cabeça mil reis

bramcos , e feja prefo , e degradado huum anno pêra Ar-

zila.

Item. Qualquer outra pefoa de qualquer eftado e con-

diçam que feja que for achado com beeíla fora das eftrad.is

pubricas
,

que perca a becfta com todalas couías que a ella

pertencem , e feja prelo.

Item. Que qualquer homem a que for achado em fua

cafa pele de veado
,
pague trezcmtos reis , fe nom der au-

tor donde a ouve.

Item. Qualquer homem que agafalhar beeíleiro de mon-
te em fua cafa e for conhecido

,
pague trezemtos reis.

Item. Qualquer que matar enho com caaes, pague mil

reis
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reis por cabeça , e feja prefo , c degradado huu anno per.i

Arziia.

Item, Que nom feja ncnhuíí tam oufado que mate trui-

tas nem outro alguú pefcado que feja na dita alaguoa de Mi-
ra , aly como diz pelo rio acima atee pafante os moinhos da

Fervcnça huu tiro de becfta.

Item. Qualquer que achado for que Jançar aigúa arma-

dilha pêra matar pelcado na dita coutada
,

pague quinhen-

tos reis por cada vez que for achado, e mais leja prefo, e

degradado por hum anno pêra Tamjer.

Item. Que quando quer que ie a dita alaguoa arrendar

pêra nella matarem negrões
,

que os rendeiros nom pofam
matar nealiua truita , e matando-a que aja a dita pena de
quinhentos reis , e mais fer prefo , e degradado.

Irem. Que o dito feu Gouteiro inoor pofa prender os

que nas ditas pennas emcorrerem , o qual os demandara pre-

fente o Almoxarife de Tentúgal , a que eito comete que os

ouça, e dee Sentença em feus feitos , e a apelaçam deles em-
vie aos feus Veadores da Fazenda.

Item. Daa poder ao dito Gouteiro moor
,
que pofa por

atee quatro pefoas por guardadores na dita coutada que a

guardem, os quaes feram creudos por feu juramento.

Item. Qualquer que na dita coutada dos coelhos for

achado com caaês ou foram
,

pague quinhentos reis por ca-

da coelho que hy matar , e tragua hy nove por huum.
Item. Que fe o dito feu Gouteiro moor der licença a

alguua petoa pêra contra efta defefii fazer alguúa das ditjs

coufas per elle defefas, pague dous mil reis pêra a Gham-
celaria da fua Gamara.

N. 42.
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N. 42. Contamento das fuás matas , e coutadas d''Óbidos , e

da Atoiigíúa afy dos porcos e veeaçoes , como das outras ca-

fas que tem contadas ^ a fuber , a Mata velha , ho Aveenal
y

e a Ribeira rica , Faldreu , e as Navalhas , e a Delguada
,

e a de Vode ^ e os Arrifes , e Valhemfeito , e o Ameal , e a

Cezedoira , e a Mata feca , e a Mata d^Amoreira , e a de

Johao Manoel Traqttalay , e Monta longua , e a Mata do

Formigual , e a Cezereda , e o Zimbral ^ e a Ilha de Peni-

che , e a Alberguaria , e outras Matas algúds que per Jeus

privilégios fam coutadas.

ITem. Que qualquer que matar porco , ou porca , ou bá-

coros
,
pague por cada cabeça dous mil reis , e feja pre-

íb j e degradado huu anno pêra Arzilla.

Item. Se matar cervo , ou cerva , ou outra veaçam
,
pa-

gue por cada cabeça mil reis , e feja degradado huú anno

pêra Arzilla.

Item. Qiialquer qUe armar cepos , ou pofer foguo , ou
correr monte nas ditas matas , ou d'arredor delas

,
pague por

cada hua deftas coufas dous mil reis.

Item. QLiem quer que armar redeiros nas ditas matas,

pague mil reis, e feja prefo.

Item. Quem cortar paao de jorro
,

pague quatrocentos

reis.

Item. Por carregua de lenha duzentos reis.

Item. Por carrada de lenha quatrocentos reis.

Item. Por carregua de cafca duzentos reis.

E eílo fe nom emtenda na IMata de Cezereda nem em
Faldreu

,
porque aly podem cortar madeira e lenha ícm

coima.

Item. Que nenhíía pefoa mate cirne na Alaguoa d'Obi-

dos, fob pena de paguar por cada hua cabeça cem reis.

Item. Qtie da Ribeira da Ferreira afy como diz da Ala-

guoa
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guoa direita pela Ribeira acima arec o mar da outra parte

ícja coutada de coelhos atce ponta do Zimbral.

Item. Qi_ialquer que em ela matar coelhos
,

pague por

cada hum cem reis , e perca os caaês e foram , e Teja prero

atee fua mercê d'ElRcy.

Item. Qualquer que trouxer beftas almargias na dita cou-

tada da Afpera
,
que os feus Coutei ros e guardadores as po-

fam matar fem coima , falvantc fc forem dos vezinhos.

Item. Qualquer batel que pafar beeíleiro a Afpera, pa-

gue quinhentos reis, e perca o batel.

Item. Qiialquer que agifalh.u beefteiro de monte em fua

cafa hyndo pêra balheftear
,
pague trezentos reis.

Item. Que os moradores da ferra nom criem nem tenhad

porcos nenhuus , falvo hum porco pêra a ceva , e hua porca

de criaçam , os quaes bácoros pofam criar , e teer atee huum
anno e mais nam ; e fazendo o comtrairo

,
que lhos matena

fem pena alguúa.

Item. Qiie nenhíías cabras nom entrem a pafto em Val-

bemfeito nem na coutada afpera, fob pena de paguar por

cabeça cincocnta reis.

Item. Qiie nom fcja nenhuu tam oufado que no Zimbral
d'Atouguia , e Ilha de Peniche corte lenha nenhua , nem ti-

re cafca , nem ponha foguo , fob as pennas em cima conteu-

das.

Item. Qiie qualquer que em ela matar coelho
, pague

cem reis por cada huum , e perca os caaês , e foram , ou
coufa com que o matar, e feja prefo.

Item. Qiie na dita Ilha de Peniche nom entre nenhuCí

guado afy vaquii como ovelhuum , c afy beftas almargias,

fob pena de paguar por cada huua cabeça cincoenta reis.

Item. Qualquer que na Alaguoa d'Atouguia matar cir-

ne, pague por cnda huum cem reis.

Item. Que fem embarguo de ter dados alguús Alvaraees

a algãas pelbas pcra colherem nas ditas matas madeira, que

eftes vaaó requerer o guardador que lhe afine luguar onde] a

aja
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aja de corfdi'; e uom o fazendo afy paguem a penna em ci-

ma declarada , afy como fc nom tiverem Alvaraes.

Icem. Que nom feja nenhuum tam oufado de qualquer

eftado e condiçam que feja
,
que nas ditas matas e coutadas

enitrc com beeila , e emtrando perca a dita beeíta e todabs

coufas que a ela pertencerem, e fejà prefo e nom foi to atce

mercee d'ElRcy , falvamte himdo poios caminhos e eftradas

cabidoaes.

Item. Qualquer pefoa que contra cada hua deftas fob re-

ditas coufas for em parte ou em todo , e lhe for provado
,

que loguo feja prefo", e da cadea pague a dita pena , nom
fendo porem folto fem feu mandado.

Icem. Que os ditos feus Monreiros e guardadores fcjam

creudos de todo o que acerqua difto diferem per juramento

dos Avamjelhos, e eles per fy pofam prender achando algfía

pefoa no dito malefício , e os emtreguem aas Juftiças , as

quaes os nam foltem fem mandado d'ElRey.

Item. Que o Almoxarife da dita Vila feja bem dcligem-

te em julguar as ditas pennas , dando apelaçam e agravo pê-

ra os Veedores da Fazenda , o qual Almoxarife e Scripvao

fejam a eito bem dcligemtes.

Item. Qiie todolos Juizes , e Juftiças de feus Reinnos

,

e outros quaefquer a que efto pertemcer , fendo-lhe requeri-

do pelo dito Monteiro moor ou guardadores que prendam

algúa pefoa, que eles piendam com grande deligencia , fob
;

pena de paguareni três mil reis pêra a piedade fendo a eito !

negrigentes. i

Item. Qiie fe o dito Monteiro ou guardadores derem fa-

vor ou confentimento a algúas pcfoas
,
pêra hirem aas ditas

j

coutadas amdar a balheftear
,

que paguem dous mil reis de

pena pêra arca da piedade.

Item. Que efte Alvará feja pubricado na dica Vila d'Obi-

dos e da Atouguia
,

por defpois nom aleguarem ignorância.

Item. Que Gil Moreira , a que ora em Torres deu car-

reguo da Coutaria do dito Zimbral e Ilha de Peniche , nom ji

hu- '
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hufe mais do dito carreguo

,
por quanto fuá rtiefcee d'ElRcy-

hc de fcr retornada a montaria d'Obidos e guardada poios
Monteiros ^ fcgundo íc fcmprc fczi

Item. Qiie Pêro Godinho fcu Almoxarife lhe julgue to-

dalas pennas que polo dito Monteiro moor ou Monteiros pe-

quenos perante ele demandarem do dito Zimbral e Ilha , e

os ajam hy por guardadores ^ e nam o dito Gil Moreira j e

com cies faça todo o que a feu ferviço comprir , c nam com
outro alguum.

Item. Que o feu Míinteiro moor da dita Comarca pro-

veja fobre tudo em guifa que ele dito Senhor feja fervido.

N. 43. Forma jeral da maneira ^ e claiifolas , com que ElRey
detrimma , e ha por bem de contar as perdizes naqueles

luguares , em que por feu defenfadamento fe for , e cu-

ver por bem
,

que as nom matem , e afy mefmo lebres e

ccelhos.

ITem. Qiialquer que matar perdiz , onde elas afy per o
dito Senhor forem coutadas, em qualquer maneira que a.

mate, feja prefo , e por cada hua perdiz que lhe for provado
que matafe

,
pague cem reis da cadea , falvo que com avec

ou podenguos as pofam matar.

Item; Qiialquer que nas diías doutadas caçar corri redd

e candeio , c lhe for provado
,
pague mil reis de pena da ca-

dea , e nam feja folto fem mandado efpicial d'ElRey ; e

mais pague cem reis por cada húa perdiz que afy matar.

Item. Sc caçar corri boy
,

pague duzentos reis da ca-

dea , e mais njm feja folto fcm cfpecial mandado do dito

Senhor, e mais cem reis por cada hua perdiz que afy matar.

Irem. Qiialquer que caçar com perdiz de gaiola
,
pague

quinhentos reis da cadea , c mais nom feja folto fem manda-
do efpicial d'ElRcy, e perca a perdiz com que afy caçar, e

mais cem reis por cada húa perdiz que afy matar.

Tom. ILL Rrr Item.
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Item. Qiiem caçar com ichoos

,
pague ifo mefmo quinhen-?

tos reis da cadea , e nam feja folto lem mandado elpicial

d'ElRey , e mais cem reis por cada húa perdiz que afy ma-
tar. ,

!
'

'.'.

Item. Qualquer que fezer cevadeiro onde afy as ditas

perdizes forem coutadas, pague trezentos reis da cadea; e

fe armar nele rede
,
pague quinhentos reis yfo mefmo da ca-

dea, e nam feja folto lem mandado efpicial d'ElRey.

Item. Qiiaiquer que armar pedra , ou vara , ou tecla
,

ou laço
,
pague por cada huúa armadilha delias cem reis da

cadea , e mais cemto por cada huua perdiz que matar.

Item. Qiiaefquer armadilhas deftas que forem achadas

em algúas caíTas que fejam dentro da coutada ou fora delas,

provando-fe que fam d*alguús moradores em a dita coutada,

paguem a pena afy como fe lhes fofe provado que co elas

caçafem , e afy mefmo feja prefo ataa mercee d'ElRey.

Item. Qualquer que tomar ou britar ovo ou ovos de per-

diz , no tempo em que elas põem
,
por cada huú pague cem

reis da cadeia.

Item. Onde quer que as lebres forem coutadas
,
que ne-

nhuum as nam pofa matar nem mate , falvo com galgos ; e

qualquer que o contrairo fezer perca a beefta ou armadilhas

com que as matar , e mais pague cem reis por cada húa le-

bre.

E por cada armadilha de corda ou outra femclhante pê-

ra matar lebre
,
que lhe for achada armada , ou em cafa , e

lhe for provado
,
pague por cada húa cem reis.

Em Simtra he mais em particular defefo ijlo que fe fegiie acer-

qna das perdizes.

ITem. A faber, qualquer que caçar com beefta, perca a

beefta , e por cada húa perdiz que matar pague cem reis.

E mais des primeiro dia de Março atee Sam Joham aU
guum nom cace com caaês , nem cadelas , neni aves ; e qual-

'.;.'X
"

quer
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quer que o contrairo fezer perca a ave e caacs com que ca-

çar , e por cada huum caaõ duzentos reis , e mais cem reis

por cada híia perdiz que matar.

Item. Qiie na Ribeira de Muja do Porto pêra cima,

quem quer que matar truita
,

pague cem reis atee cinquo

truitas , e d'hy pêra cima pague mil reis.

Item. Qyalquer que lançar rede de meijoada
,
por cada

rede pague quinhentos reis.

Item. (^em lançar covão ou nafas
,
por cada covam ou

nafa pague duzentos reis.

Item. Qiiem quer que lamçar anzolo de meijoada
,
por

cada anzolo pague cincocnta reis atec cimquo , e d'hy pêra

cima pague quinhentos reis.

Item. No Paul de Maguos quem tomar ninho com ovos

de martinctes , ou d'outra ave que fe cace com falcam
,
por

cada ovo pague cincoenta reis ataa cimquo ovos , e d'hy por

diante quinhentos reis por todos.

Item. Qyem tomar martinetes no dito Paul
,
por cada

martinete pague cimcoenta reis atee cimquo , e d'hy pêra

avante quinhentos reis : e contem afy ifto em outras quaef-

quer aves que fejam pêra caçar com falcam.

N. 44. Forma
,
per que fe hao de fazer os Alvaraes dos édi-

tos
,
quando ElRey faz mercee da metade dos hees de qual-

quer culpado em pena Capital.

NOs ElRey fazemos faber a quantos eílc Alvará virem ,

que a nós diferam que hum foaaõ morador em tal lu-

guar matara ora huú f. morador &c. pela qual rezam fe afy

lie como nos diferam
,
per bem de nofa Ordcnaçam feita fo-

bre tal cafo ,
nom fe vindo o fobredito livrar e moftrar por

fem culpa da dita morte, ao tempo dos éditos que lhe fo-
bre elo feram poítos, todos feus bees moveis e de raiz per-
tencem a nós, c os podemos dar : porem a nos praz que

í^íT " nam



j-Oi Livro
nani fe vindo afy o fobredito' livrar da dita morte ao dito

tempo dos éditos, fazemos mercee d'ametade de todos fcus

beês a Foaó
,

porque a outra meetade queremos que fique

pêra dela fazermos o que nofa mercee for ; e o dito Foaao
terá carreguo de requerer a nofas Juftiças que lhe dcm as

cartas e defpachos
,
que fobre ifto pêra fe fazerem os ditos

éditos haao de pafar: e bem afy de o por nola parre reque-

rer , e felicitar no tempo per nos ordenado fegundo a Orde-
nação

,
pêra tanto que forjulguado per Semtcnça e o trou-

ver a nós
,

per cfcriptura pruvica lhe mandarmos dar carta

em forma da dita fua meetade , e nos paguar dclo nofa

Chamcellaria ; o qual foaaõ, a que ora afy da metade dei-

tes ditos beês fazemos mercee, ferú avifado, que da feitura

deftc Alvará ataa dous mezes ao mais os comece de folici-

tar, e ree]uercr, e d'hy por diamte comrinuara e profeguira

ataa deles aver Sentença final : porque na6 o comprindo ele

afy, e obramdo per outra maneira nós faremos deles mercee

a quem nos prouger , ou os mandaremos pêra nós recadar

como nofa mercee for. Feito &c.

N. 45". Titulo das liberdades , e framqiiezas que ElRey daa

aos amieiros que vierei/i morar a ejles Reinnos ^ e a quaef-

qiier outros que a elles trouxerem armas.

DOm Afonfo per graça de Deos Rcy de Portugal &c. A
quantos efta nofa carta virem fazemos fíber

,
que con-

llrando nos como fam necefarias todas armas em quaefquer

Reinos afy defenfiveis como ofcníiveis , e por darmos favor

e lyberdade aaqueles que as trouverem de fora a eftes nofos

Reinos, anos praz, que da feitura deita nofa carta em dian-

te ataa dez annos todos aqueles que a eftes nofos Reinos

trouverem as ditas armas afy eftrangeiros como nofos natu-

raes , aly per mar como per terra - nom paguem delas dizima

nem
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nem portngcm de quando as trouxerem, nem ílfa quando as

venderem , nem outro direito alguum.

Irem. Seguramos realmente per efta prezente a quaefquer

que afy as dicas armas de fora trouverem , a faber, que ne-

las , nem nas beftas em que vierem , ou navios fe vierem

per mar , fe nam faça reprefaria , nem embarguo por cafo

alguum que feja, com tanro que fe cm navio vierem, o di-

to navio tragua tantas armas que valiiam ametade de toda

a outra carrcgua e mereadaria
,
que edito navio trouver; c

trazendo aiy os ditos navios armas feram fcguras as ditas ar-

mas , e os ditos navios , e jcmtc deles , c as outras nierca-

darias que nelles vierem.

Item. Que qualquer que afv ao dito Reino trouver ar-

mas de todo género e as nele vender, efcrepvendo-as quando

cmtrar com elas, e também onde as vender, e fazendo cer-

to per rccadaçam dos ditos oficiaes das ditas armas que afy

meteo , e vendeo, c o dinheiro que nelas fez
,

que aquele

mefmo dinheiro pofa tirar empreguado em quaefquer merca-

darias dcfte Reino fobre que nam tenhamos em efpicial fei-

to alguu trauto ou arrendamento
,
pofto que per qualquer ou-

tra maneira fejam defefiis per ordenaçam , ou mandado ef-

picial nofo , nam fendo guado , nem cavalos , nem armas,

nem pam per mar, parque per terra o poderam tirar: e das

mercadarias que os taes afy tirarem
,

paguaraõ a nós nafos

direitos, ou fe antes quiferem tirar o dinheiro, que nas di-

tas armas fezcrem em quaefquer moedas d'ouro ou prata, o
pofam fazer , c pêra iíto os que afy as ditas armas trouve-

rem , e quiferem tirar deíles Reinos alguas das ditas merca-

darias, ou ouro, ou prata , trazcram as ditas certidões da

emtrada e venda das ditas armas a cada huum dos Efcripvaês

de nofa Fazenda , o qual lhe fará per elas Alvará nofo de fa-

ca do dito cmpreguo, ou ouro, ou dinheiro , fcgumdo que
eles quiferem tirar , e rompera as ditas certidões , e poerá

loguo no dito Alvará que eles vao com elles requerer os Ofi-

ciaes das cafas do porto, e lugar per onde ourerem de fayr

áo
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do Reinno , e lhe moftraraô as ditas mercadarias , e emtre-

guem o dito Alvará ; o qual eles ditos oficiaes romperão o fi-

nal , e ficará em fua maô deles ditos oficiaes , c do tal Alva-

rá nofo Ic nam pague Chancelaria algíia que feja.

Item. Que quaefquer naturaes deites Reinos que a eles

trouverem armas , lhes nam pofa nelas fer feita penhora nem
execuçam por divida que devam nem Sentença que contra

cies dada feja.

Item. Que quaefquer armeiros que a eftes Reinos qui-

ferem vyr morar, e uíar de feus ofícios fejam libertados de
paguarem em pedidos nofos, nem empreftimos , nem em ou-

tros algus carrcguos do Comcelho , e hifo mcfmo de pou-

fentadaria , e de todos outros emcarrcguos ; e os ditos ofi-

ciaes vinram a nós requerer feus privilégios , e lhe feram

dados per nós. Feita &c.

N. 46. Titulo das liberdades , e framquezas que ora o Rey

da aos que daquy em certo tempo fezerem naaos em ef-

tes Reinnos.

DOm Afonfo per graça de Deos &c. A quantos cfta no-

fa carta vyrem fazemos faber, que confirando nós quan-

to he ferviço nofo , e homrra de nofos Rcgnos , e prol co-

muu de todos nofos naturaacs aver em eles muitas naaos,

poíto que atee ora fofem per nos outorguadas alguas graças

e lyberdades aos que as faziam de novo , a nos praz da-

quy a dez annos lhe acrecentarmos mais cm ellas
,

por as

jemtes com maior rezam terem vontade de as em nofos Re-
gnos fazerem ; e porem confirando acerqua delo , mandamos

que qualquer nofo natural que ao prefente faz naao , ou daquy

em diante atee dez annos compridos e acabados fezer
,

que

feja de cem tonees fob o primeiro tilhado e d'y pêra cima

,

aja tamtas coroas quantas toneladas levar debaixo do primei-

ro tilhado , fegundo dantes era ordenado , e per aquela ma-
nei-
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neira pas^uados : foomente acreccntaraos ora que onde por

cada tonclLada avyam húa coroa ajam daquy em diamteduaS
coroas , a rezam de cento c vinte reis oor cada coroa. Item.

Qiicrcmos , c m.ind:nTi()S que todos aqaeJcs que ora fazem e.

fc/crem daquy cm di.mte novamente as ditas naaos, nam pa-

guem dizima nem portagem de nenhíis tavoados , madeiras
j

liança , aparelhos, fio lavrado nem por lavrar, breu, rezi-

na , eftopa , ferro, preguadura
,

qualquer pano pcra velas,

ancoras, bonbardas, pólvora, maftos, vergas, lanças^ d'ar-

mas
,
gorguzcs , e quacfquer outras coufas que feiam nece-

farias pêra fazimento das ditas riaaos , ora as mande vyr de

fora de nofos Rsgnos , ora de dcmtro deles
,

pofto que de
hum de nofos Rcgnos venha pêra outro , c bem afy pofto

que venhim das Ilhas de noto Senhorio : e cílo começando
eles as ditas naaos do dya que lhe taaes aparelhos , e outras

Goufas pêra feu fazymento vierem atee huum anno ; e nora

as começando eles de fazer atec o dito anno que paguem a

di/ima de todo. Item. Lhes quitamos toda a dizima e porta-

gem que os que afy novamente fezcrem as ditas naaos ncf-

te tempo em nofos Rcgnos e Senhorios , em quaefquer por-

tos que as fezerem
,

pofto que nam fejam rezinhos dos lu-

guares onde as forem fazer
;

porque nos prnz que do fazi-

mento das ditas naaos e da facada delas, quando as afy no-

vamente facarcm , domde as afy fezerem , nam paguem dizi-

ma nem portagem. Item. Porque poderá acontecer que os

que afy fezerem as ditas naaos , nam podcram aver alguus

paaos de pinho que lhe pêra elas foram ncccfarios
,
por feus

donos dos ditos pynheiros lhos nom quererem vender , ou

pedirem tàm grande preço que nam feja re/yim , em tal caía

Venhnm ou emviem a nós os que as ditas naaos fezerem, e

nós lhe proveremos em como ajam os ditos pynheiros pollo

que valerem. Item. Que nos nom paguem daquy em diamte

os cinquoenta reis por quimtal de fio, que ataa ora nos pa-

gavam na fifa do aver do pefo
,

pofto que os donos das tiaaos

o hyao comprar fora da Cidade de Lixboa, paguavam a nos

do



^o6 , L I V R o ^

do cordoajamcnto dele cinquoenta reis por quimtal ; e efto lhes

outorgamos do que afy levarem quando novamente fezerem

as ditas naaos. Item. Per elta prefente defencoutamos e ave-

mos por defeucoutadas todas nofas matas , e afy as das Rai-

nhas , cPrimcepe, e Iffantes , e quaefquer outras pefoas afy

Eclcliafticas como Seculares , e avemos por defencoutadas

poíto que tenham doações nem privilegyos pêra as nam po-

derem cortar, queremos e mandamos que todas as madeiras

pêra liaçam ( ai. liança
)
que ouverem mefter pêra fazimento das

ditas naaos , as pofam livremente cortar e tirar e aver das ditas

matas , fem paguarem por ela dinheiro alguum , fem embargue
alguum que lhe fobre elo fcja pofto nem feito.

Item. Que lhes dem caravelas e barcas e batees que ne-

cefarias fejam pêra carreto das ditas madeiras , e tavoados

e liame , e pêra qualquer outra coufa ao fazimento delas

compridoura , afy e com tanta deligencia como fe fofem da-

das peta coufa de nofo próprio ferviço, paguando-lhes eles

feus fretes , fegundo merecerem.
Item. Que todos carpemteiros , fragueiros , calafates,

ferradores, ferreiros, torneiros, cavilhadores
,
que lhes ne-

cefarios forem pêra fazimento das ditas naaos lhes fejam da-

dos , e conftrangidos que vaaõ em elas fervir , pofto que em
outras obras lavrem que de navios nom fejam ; e des que

forem poftos nas ditas obras nom fejam mais tirados delas

ataa ferem acabadas
,

paguando-lhes eles feus jornaes , fe-

gundo em femelhantes obras a efe tempo os outros pagua-

rem. E porem mandamos aos Veedores de nofa Fazenda , e

Comtadores , e Almoxerifes
, Juizes , e Juftiças , e outros

quaefquer que eito ouverem de ver , e que efta nofa carta

for moftrada
,
que a cumpram e guardem , e façam comprir

e guardar como em ela he comteudo , fem outro embarguo
que a elo ponhaaes. Dada (a) em a nofa Villa de Stremoz a

I,--. .. qua-

(íí) Lfta datA fe põJe cafualmeiue fupprir por hum Exemplar defta Car-
ta , que fe achou , em Inílrumenro de 24 de Dezembro de 1474 , no Liv.

2. Pare. 2. Maço ^. dos Pergaminhos da Camera do Porto foi. 16., e no
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quatro dias do mes de Novembro. Pcro de Payva á fiez. Anno
do Noflo Senhor Jhefu Chriíto de mil quatrocentos fettenta

e quatro. E eu Pêro d'Alcaçova , Cavalleiro da Gafa do di-

to Senlior , Efcripvam da lua Fazenda
,

que eíta fiz efcre-

pver , e aquy ibcfcrevy.

N* 47. Ordena ora ElRey nofo Senhor des primeiro dia do nieí

de Janeiro da prejemte era de 1478 averem dele em cada

huu mes as pefoas em ejle rol contendas
,

que aviam rafam
de pam , e vinho , e carne , e pescado , ferem delo paguas a

dinheiro per a Ordenança da Cafa do Senhor Primcipe feii fi^

lho
j
per ejla guija que fe ao diante fegiie.

I

Primeiramente,

Tem. Aos moços da Gamara , e porteiro dos Contos

por mes a cada huu por todo feu ordenado quatro-

centos e feíenta e féis reis.

E efto averam os que teverem beeftas.

E os que as nam teyerem averam. - - - 41o. r.s

Item* Aos moços da Capela a cada hum por todo feU

ordenado. ---- __- ___« _ ^^-q. j-.s

Item. Aos moços d'eftribeira e do monte, repolieiros,

becfteiros da Gamara de pee , homeês d'armaria , e confiteiroj

ciriciro , ao brafeiro que tem carreguo de fazer o foguo a ca-

da híí por mes por todo feu ordenado. - - - 406. r.s

Item. Aos moços da Fazenda , e Contos por mes a ca-

da huum por todo feu ordenado. ----- ZIS' ''•*

Ordena o dito Senhor d'aquy em diante nom ferem mais

que dous, hum da Fazenda j e outro dos Contos.

Tom. IIL Sss Item.

Liv. A. da mefitia foi. 226. verf. ; donde fe tinha copiado pira entrar na
Collecçaó doí Documentos os mais defconheciJos e interelTantes para %
Hilloria e Jurifprudencia Portuguefi , que vai pôr-fe debaixo dò Prelo. E
com «lie íe conferio também a fua integra.
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item. Aos homeês da copa , e matntearia , e vcharia , e

repofte
,

porteiro da cozinha , e alúnteiro , e ao que tem
carreguo de guardar a candearia que ferve de cote a Cama-
rá , e ao çapateiro , e hum homem do boticairo , e ao al-

faiate, e calceteiro , e aos homeês da Camará Caftelhanos

a cada hum por mes por todo feu ordenado , e também o

moço do barbeiro por fazer os cabelos aos moços da Ca-

mará. _-----_--^--»- 300. r,s

Item. Aos cozinheiros moores por fua raçam , e ceva-

da , e ferragem a cada hu por mes. - - - - 400* r.*

E alem deftj ham d'aver fuás moradias , fegundo as fem-

pre ouveram
,
que he por mes. ------ 600. r.^

E afemtados nos livros delas , e mais fuás teenças , e

veftiarias em fim do an.no tiradas per cartas.

Item. Ao afidor de moradia, e teença por mes. 422. r.*

Alem dcfto lhe fera defembarguada fua vcftiaria fegun-

do a tem ordenada ; e quando o dito Senhor andar cami-

nho , hua bclta d'aluguel , em que vaa
,
pagua aa cufta do di-

to Senhor,

Item. Os cozinheiros pequenos por mees a cada hum
por fua reçam , e moradia, e teemça. - - - - 414. r.s

E alem defto averam féis veftidos ordenados tirados per car-

tas fegundo ordenança.

Item. Ao galinheiro, e varredeira , e criftalcira a cada

hum por mes por todo feu ordenado. - - - - 4^0. r.s

Item. Ao barbeiro por fua raçam , cevada , veftido por

mes. --------_---_- 25-0. r.5

Aleni defto fua moradia ordenada que antes avia afemta-

da no livro das moradias que fam por mes. - 300. r,s

Item. Ao ferrador por a raçam do homeê que lhe he or-

denado aver, e fua veftiaria dele , e do dito homem , e cal-

çado, e cevada em cada hu mes. ----- 385-. r.s

Alem defto averá por mes de moradia duzentos cincoen-

ta e fete reis , fegundo fempre ouve afento no livro dela.

Item. Aa regueifeira e lavandeira ,
que he toda híía que

fer-
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ferve anbolos ofícios , avcrá por mes por fuás rações que

lh'cram ordenadas. ----------- 700. r.s

A razam de trezentos e cincoenta reis ,. por cada raçam.

Alem dcfto averá fua veítiaria que lhe lie ordenada por

carta que lhe fcrá dada em fim do anno.

Irem. Mais averá pêra huua manceba que lhe he orde-

nada pêra fervir anbolos ofícios por mes por todo feu orde-

nado duzentos e cincoenta reis.

ElRey. Faço faber a vos meu Mordomo , Contadores

de minha cafa , e a outro qualquer meu oficial a que eito

pertencer
,

que eu ordeno ora ferem paguas per efta orde-

nança as pefoas aquy em efte rol comteudas daquelo que de
mim aviam por fua raçam , e veftir, c calçado; porem vos

mando que vejaes a dita ordenança , e per ela os manday pa-

guar , nom fazendo em eílo outra mudança algua fem meu
efpecial mandado

,
porque afy he minha mercee , e por vo-

fo avifamento voUo notefiquo afy. Feito em Lixboa a vinte

de Fevereiro. Eftevam Vaaz o fez anno de mil quatrocentos

fetenta e oito.

N. 48. Tytolo da detriminaçam
^
que ElRey fez fobre nom aver

Proveedor da Fazenda no Reinno do Alguarve.

A Os onze dias do mes de Março na Cidade de Lixboa

anno de mil quatrocentos fetenta e oito , foy determi-

nado per mim com acordo e Conielho do Princepe meu fo-

bre todos amado e prezado filho
,

que no Reino do Algar-

ve nom aja mais d'aver oficio de Veedor , nem Provedor da

Fazenda do dito Reino , e efto per falecimento de Ruy Va-
lente que o ora he ; nem aja outro Oficial fobperior fobre o

Contador do dito Reyno , fenam os Vcedores da Fazenda

que andam na Corte fegundo o iam das outras Contadorias

das Comarcas deites Reinnos : e eito polo eu afy fentir, e

afy o dito meu filho por meu ferviço , e feu ; e por tanto

Sss ii fiz
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fiz efta detriíninaçam que me praz , e quero e mando que íe

guarde fegundo em ela he conteúdo. Feita na dita Cidade

fufo dito dia mes e era
,

per mim Anrrique de Figueiredo

Eicripvam da Fazenda que a nefte livro efcrepvy per feu

mandado. •

N. 49. Detriminaçam que ElRey fez acerqua dos Fidalguoí
,

e Cavaleiros , e Efaideiros , moradores feus ,
que ajam de

ter cavalos de fuás pífias ; e os que os nam teverem nom

• . ajam moradia , nem coifa nenhúa outra de Sua Alteza.

ATodolos moradores da Gafa d'ElRey nofo Senhor afy

Fidalguos , como Cavaleiros , e Efcudeiros , de qual-

quer forte que fejam. Joham de Porras do feu Confclho e

feu Mordomo vos faço faber
,
que o dito Senhor vos man-

da que aqueles que nom eftaaes encnvalguados , e armados

de vofas pefoas , vos encavalguees de cavallos , e vos ar-

mees , e vos daa pêra elo d'efpaço atee per todo o mes de

Mayo que vinrá ; e qualquer que pafado o dito tempo e ef-

paço nom tiver cavalo , e armas de fua pefoa, como dito he
,

fcja certo que nom fera apontado nem averá nenhíía mora-

dia
,
pofto que a ferva

;
por quanto Sua Alteza detrimina des

o dito tempo em diante nom dar moradia , nem dinheiro ne-

nhuíí feu a nenhuú morador , fenam a pefoa que tenha boas

armas , e boô cavalo , e feja pêra o fervir na guerra com a

lança na raaaõ : e fe algús moradores feus eftaÕ defencaval-

guados ou defarmados
,
por ferem defpojados em feu fervi-

ço , venhao-no requerer , e Sua Senhoria os provera como
for rerao , e por vofo avifamento de todos me mandou que

volo noteficafe afy de fua parte. Feito em Lixboa a dez dias

de Março de quatrocentos fetenta e oito.

N. 5-0.
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N. 5*0. Ordenafam acerqua dos que fe partem dos Capitaaes

em qualquer emtrada ou cavalguada
,
que mouram por ello.

ELRey nofo Senhor com os do feu Confclho dctriminou

pêra daquy em diante por os grandes inconvenientes que
fe diíto fcgucm

,
que todo homem de qualquer calidade e

condiçam que feja
,

que fe partir e Icixar o Capitam com
que for em qualquer emtrada ou cavalguada, e fe partir de-

le ou vier fem fua licença como coufa furtada, ou em qual-

quer outra maneira que feja , atee o dito Capitam, e gente
outra que com ele for fer emtrado em o luguar a que tever

ordenado de com toda a gente tornar
,
que moura por elo

;

a qual detriminaçam manda que fe pruvique , e guarde e

afente nos livros das outras fuás Ordenações. Foaó o fiz em
Évora a trinta dias de Novembro de quatrocentos fetenta e

oito.

E foy provycada efta Ordenaçam em Évora pelo Dou-
tor Dioguo da Fonceca que tinha carreguo de Corregedor da
Corte, e mandada, e pruvicada em Lixboa ao Doutor Jo-
ham Teixeira , e per efta Comarqua d'Antre Tejo e Odiana
per Dioguo Varela Ouvidor.

N. s"!. Titolo das taixas que Je fezeram em Vianna.

NOs ElRey fazemos faber aos que efto virem
,
que que-

rendo nós prover e remediar a grande devaíidade e de-

foluçam
,
que fe per os oficiaes , afy como çapatciros , ferra-

dores , e outros femelhantcs fazem , afy nefta Corte , como em
outros luguarcs defta Comarqua d'Antre Tejo e Odiana , acer-

qua dos preços das coufas que fe vendem per eles , o que
era grande delferviço de Deos e noío , e perda do povo

,

mandamos aos oficiaes d'Evora que fezefem taixa na Camará
acer-
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acerqua das ditas coufas , e no-la emviafcm , o que afy fezc-

ram na forma, e maneira que fe feguc , ouvidos cm ela to-

dos os ditos oficiaes , e ávida emformaçam de todo o que a

cfte cafo pertemcia.

Efta he a taixa que fe ora poz no calçado , e outras cou-

fas nefta Cidade d'Evora per mandado d'ElRey nofo Senhor,

que no-lo per fua Carta mandou per Nicolao Anes Efcri-

pvam da fua Camará que pêra eftar a todo prefente emviou

,

e fe fez nefta maneira.

Item. Primeiramente fe Lançou conta em húa dúzia de

peles cortidas de machos e fêmeas, afy das que vem de fo-

ra, como da terra, a rezam de fetecentos reis a dúzia, pof-

to que fe ache aquy vallcr a feiscentos
,

que íac afy a pe-

le a cincoenta e oito reis , e três pretos , e huú terço de

huum preto, e emadendo mais fobre cada húa de çurramen-

to ou tintura doze reis , monta em cia fetenta reis. 70. r.s

E por quanto alguas defas peles fam grandes e outras

pequenas , fe achou que poderia aver em duas peles nove

pares de penhas , e acha-fe que vem a refpeito do preço de

cento e quarenta as duas peles, cada empenha a - - 15. r-^

E enadendo mais fobre os ditos cento e quarenta que ra-

lem as duas peles de defpefas que fe fazem nos çapatos que

íe de cada pele fazem , a faber , de novas folas a dez reis

por fola fegundo a taixa que fe fez no anno de fetenta e fe-

te em elas noventa reis , e nove de linhol nos nove pares

todos, a faber , a huum real por cada par, e do obreiro a

rezam de três reis por cada par vinte e fete , c ao mcftre de

maãos e ganho e de cortar outros três do par
,
que fam ou-

tros vinte e fete , acha-fe que fe monta neftas duas pe-

les. --- -_--__ _____ 293. r.s

E repartidos eftes duzentos e noventa e três reis per ef-

tes nove pares de çapatos de cordovam afy pretos como de

quaefquer outras cores vem o par a trinta e dous reis , e

acordaram por mais favor dos çapateiros fe dar a 33. r.s

E dos çapatos bramcos do dito cordovam con\ boa fol-

ia

X
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la è vyra a ----------- - 50. r.s

Avemdo reípeito a regra em cima declarada; e efto por-

que em eles nom fe faz outra defpefa nem tem outro tra-

balho , íalvo de os fazer ^ e efto fe entenderá d'oito pontos

pêra cima.

Item. D'oiro pontos pêra baixo atee cinquo do dito cor-»

dovam , a faber, dos pretos, c de cores a 25. r.s , avendo
refpeito a quarta parta liienos que fe lhe tira dos ditos trin-

ta e três
,
porque fe daa o par dos ditos çapatos d'oito pê-

ra cima.

Item. De cinquo pêra fundo fegundo a grandeza, 22. r.s

ou fe muyto parecer a quem os comprar va-fe ao Veedor dos

çapateiros , o que ifo mefmo faça o çapateiro fe fe limtir

agravado.

Item, Se acordou rriais fe avcr de dar o par de borzi-

guiins pretos , e de quacfquer outras cores , de cordovam a

80. r.s , avemdo refpeito ao que cufta a pele cortida que he
cincoenta e oito reis , e doze de tintura que fam fetenta

,

e a dez reis que lhe dam por o oficio
^
ganho , e cabedal

,

em que afy monta os ditos oitenta reis ; e efto fe emtenda
dos ditos oito pontos pcra cima.

Item. Se daraó as cervilhas do dito cordovam por

22. r.s e -^ avendo refpeito a hu par dVmpenhas de cardovam
que fe contam a 15-. r.s ^, e a três que fedam ao obreira,

e a outros tròs que fe dam ao meftre de maãos , ganho , e

cabedal, e a huum de linhol que: fazerri os ditos 22 e meo :

e porque fe fazem de tal couro que nom fae tam caro como
he taixado , nom lhe dam nada por as foleetas que valem

muy pouquo , e as fazem também de pedaços que nom lhes

cufta nada.

Item. Se acordou mais fe avcr de dar por borzeguiins

d'oito pontos pêra baixo atee cinquo pontos , avendo refpei-

to a quarta parte que fc tira; fegundo a declaraçam dos ça-

patos. -------------- 60. r.s

E de cimquo pontos pêra baixo deminuindo , fegundo íí

grandeza dos borzeguiins per efe refpeito. E
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E borzeguins brancos dos ditos oito pontos pefa cima

do dito cordovam fe daram a 6 8. r.s , avendo refpeito ao

que afy culta cortido , e dando-lhe de feitio , e ganho , e

cabedal dez reis.

E dos ditos oito pontos pêra baixo atce cinquo , def-

contando a quarta parte que fam dezafete reis , fe pagua-

ra. »-------------- 5-1. r.s

Item. Botinas de molheres de couto em alto de cordo-

vam preto, ou de cores, dar-fe-haó a 33. r.s, porque fe fa-

zem do pior couro que fe acha , e nom levam folia. E fe

nom for molher , e for moça de quinze annos pêra baixo vin-

te e dous reis ; e efto porque nom fam os pontos pêra elas

certos.

Item. De çapatos de molheres de cordovam
,

qualquer

que feja atee cerqua do rolho d'altura , com boa fola e vi-

ra fe paguara do par 45". r.s, avendo refpeito que ha em
hua pele dous pares , e aa regra de cima , e efto pêra qualquer

molher.

Titulo do calçado do carneiro.

I
Tem. Se acordou mais que fe levafe do pir de çapa-

tos de carneiro afy preto como de qualquer outra

cor 24. r.s y, avendo refpeito aa valia da pele que he trin-

ta reis em pelo , e as deipefas que fam quinze reis de cor-

timento , e de çurramento ou timtura doze reis, e folas des

reis , e aos mcftres três , e ao obreiro outros trcs , e huú
de linhol ,

que faó íete , no que todo monta feíFcnta e qua-

tro reis ; os quaes fefenta e quatro que a dita pele vai re-

partidos per cinquo pares de çapatos que fe acha que hi cm
a dita pele , acha-fe que vai o dito par de çapatos os ditos

24. r.s 3, e efto d'oyto pontos pêra cima.

E fae o par d'empenhas da dita pele, que fam cinco em
ela, a vinte e dous reis, por o qual preço fe dará na maaô.

E de çapatos d'oito pontos pêra baixo atee cinquo 28. r.s

c des y pêra baixo per a regra de cima.

E
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E de borzeguins d'oito pontos pêra cima emgraixados

com fua fola , e vyra , c icu debrum 60. r.s , avemdo ref-

peito ao corrimento que iam quinze reis , e doze d'engrai-

xamento , e dez de folas , e a huum par d'empenhas que fo-

bejam da dita pele que vai doze reis.

Item. Borzeguins brancos de íola de palmilha d'oyto

pontos pêra cima daram por - - - - - - - 5'5'. r.f

Item. Daram o par de çapatos brancos esflorados e raf'

pados de pedra pomez por ~ ------- 24. r.s

Item. Çapatos brancos de frol com fola e vira , ou fem

vyra daram por ----------- 22. r.s

Item. Os borzeguins emgraixados de fete pontos atee

cinquo com fola e vira por - - - .- - - - 45. r.*

Item. Daram o par de borzeguins de carneiro emgraixa-

dos com fola , e vyra
,

pêra qualquer molher com fcu de-

brum. -------------- 35". r.s

Item. Levaram por deytar huas cabeças de carneiro em-

grayxado com fua fola e vyra pêra homem. - - 24. r.s |

Item. Levaram por cabeças de molheres com fua folia

,

e vyra outros ----------- 24. r.s ^

Item. Levaram de roftros fem talões lançados pêra ho-

mem e molher. ----------- 20. r.s

Item. Daram o par de çapatas pêra moça de fete pon-

tos atee cinquo por ---------- 25-. r.s

Item. Dar-fe-ham o par de cervilhas de carneiro

por --------------- 19. r.s

Avcndo rcfpeito a huú par d'empenh3S que valem doze reis

,

e trcs que dam ao obreiro, e outros três ao meftre , e hum
de linhol ; e nom fe lhe daa nada pelas foletas

,
porque fe

fazem de pedaços que fobejam da pele
,
que nam lhes cufta

nada.

Tom. III. Ttt Ti-
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Titulo dos ferradores.

I

í

Tem. Talharam com os ferreiros per cila guifa. Lan-
çou-fe conta que valia aquy em ella Cidade a feif-

centos reis o quintal, -----__-- 600. r.s

E dondo-lhe os cuftos que fe feguem cm que fe monta
311. r.s

, a fdbcr cento e doze reis de carvam de fcte ia-

cos , e de trcs malhadores fefenta reis , e de huãs tanje-fo-

ies quinze, e vinte e cinquo de iiuum cravcjador, e quaren-

ta ao meftre de luas maãi)s , e dando-lhe mais Icfenta reis

de ganho em cada hunv' quintal , avcndo rcfpeito a dez por

cento do que lhe cuftou , aliem da dit.i defpcfa e feu traba-

lho
,

que lhe dam que he com os quar-.nita reis de íeu tra-

balho cemro
,
que he muy rezoado ganho , e faz afy de cuf-

tos com o ganho cada huum quintal feito em ferragem , e

cravos. - - >i.">* >«__-_--- pij. r.s

E porque defte quimtal de ferro fe fazem oiro du ias

de ferraduras cavallares , e muares d )bradas que fam dezafeis

fimgelas , e outras oyto d'jfnares dobradas que fam vynte e

q latro ílngellas , fe acha que vai cada huíla dúzia fimgeli

de cavalar, e muar cincoenta e Lte reis, que lae por fer-

radura na maao dadi por atarracar. - - 4. r.s 7. pretos.

E a dúzia da ferradura afnar lingela a trinta c oito reis ,

que fae a ferradura repartidas por vinte c quatro fimgelas que

fazem as ditas oito dobrad .s. 3. r.' e 1. pretos, e por efteá

preços a dará o ferreiro ao ferrador.

E o dito ferrador levará por cada ferradura deitada caval-

lar ou muar 6. r.s , avendo refpeiro ao que llic aly cuila , e

dindo-lhe doze pretos e meio de a deitar, que he rezoado

ganho.

E levará Ifo mefmo por húa ferradura ninar deitada 4. r.s
,

avendo rcfpeito ao que lhe afy cufta , e dando-lhe oito pre-

tos de ganho, que he rezoado ganho.

Item. Dará o ferreiro ao ferrador o milheiro de cravos

-.
* :• V . . -_ . «en-
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èento e vinte e quatro reis , ayendo refpcito aas defpófas e

cuítas aquy declaradas, a fabcr, feiscentos reis que lhe cuf-

tou o quintal do ferro. -------- 600. r.^

E a huum cravejador que eftará em o fazer oito dias a vin-

te cinjo reis por dia cm que monta. - - - _ 200. r.s

E oito faeos de carvam a quinze reis o faço 128. r.s , e aos

fefenta reis que lhe dam de ganho , a faber , a dez por cen-

to , e afy fe monta. -------- ^^6. r.s i

E acha-fe que cite quintal de ferro lavrado daa oito milhei-

ros que fae o milheiro aos ditos cemto e vinte quatro reis.

E porque fe acha que fae ao ferrador comprados do fer-

reiro a eíTe refpeito oito cravos ao real , eles daram deita-

dos na maaõ ou pee de qualquer befta cimquo por huum
real, e efte favor fe lhe faz polo trabalho que nifo levam.

Item. Levará o ferrador de referrar por cada híía ferra-

dura cavalar, e muar com feus cravos que ele ferrador poe-

ta. --------------- 2. r.s-
s

E d'afnar hú real e meo - - - - - - i. n^i
E pefara cada ferradura cavalar , ou muar meyo arrá-

tel e milhoria , avendo reipeito que pefa cada dúzia íingela

féis arrates e meyo.

E cada três ferraduras d'afnar pefaram o dito meio arrá-

tel , e milhoria.

E fe de menos a lançar o dyto ferrador, Vofa Senho-^

ria lhe ponha a penna que viir que fera bem.

Titulo dos alfayatef.

Item. Foram chamados Luiz Alvez Veador dos alfayates

,

e Joham Fernandez , e Fuby Judeu , e todos diferam per

juramento que lhes foy dado que lhes parecia que era bem
de fe dar, e paguar por cuílura , e feitio dos veítidos efto

que fe ao diamte fegue.

item. D'um capuz com mangas de qualquer pano que fe-

jaí X- - - --------_._- 50. r.á

Ttt ii E
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E fem mangas. ---------- 20. r.*

Item. D'um pelote de manguas forrado de quartos. 20. r.^

E fc for de jiroês também forrado. - - - - 2^. r.^

Item. D'um pelote fuigelo de girocês. - - - - 20. r.

E fymgelo lem giroes. ------- 15-. r.

Item. D'um par de calças dobradas. - - - ^ - 20. r.

E d'uin par de fingelas. ------- 15-. r

Item. D'um mongy íimgelo. --.---_ ^o. r.

E de hum dobrado de panno. ----- 35". r.'*

Item. De huua loba de qualquer panno. - - - _ 25:. r.*

Item. D'um mantam de Cleriguo. - ,u, - - - 3©. r.^

Item. D'huma capa. --------- 20. r.*

Item. De huua gabinarda. -------- 20. r.*

Item. Levaram de huu manto de molher de qualquer pa-

no. -------------- 15'. r.s

Item. D'hua cota demolher de qualquer pano. - - 20. r.*

Item. D'huua faldnlha refcguada de feitos. - - 20. r.*

Item. D'huua ílaigela. = ---_---- 16. r.^

Item. D'huu faynho de molher de qualquer pano. 10. r.^

Item. D'huu abito de molher de qualquer pano - 25-. r.s

Item. D'huu abito de frade com feu capello , e bemtinho

e manguas. ------------ ^o. r.s

Item. D'huu manto de frade , ou pobre da ferra. 2^. r.s

E da obra dos moços levaram íegundo a hydade j e alvidrio.

Titulo dos pantufos e chaplins.

FOy lançada conta que fe devia de levar por hus "pantu-

fos 55' r.s, avendo refpeito a haas empenhas de cordo-

vam que valem quinze reis , Íegundo he cortado na pele , e

as folas do lombo a doze réis , e os circos cimquo reis por-

que tum de baldreu , e as cortiças cimquo reis, e de lynhol

dous reis , e de maaos , e cabedal , avendo refpeito a obra

que leva lhe dam dezafeis ; e afy fazem por todo os ditos

cinquoenta e cimquo reis , e por o couro dos roftros , e pai-

me-'
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metas do baldrcu que aqui nom vaaõ contadas , lhe Icixamos

talões das empenhas que nom dcípendem nos pantufos.

Item. De chapiins de homem fc acordou que levafem

por eles quarenta e cinqao reis, per efta maneira, a faber

,

por empenhas , c forramcnto , e debrum oito reis , e de cor-

tiça cinquo , e de (olas doze, e de palmetas , e cirquo oi-

to reis, e de linhas dous reis, e dez de maãos e cabedal
j

e aiy fam os ditos corenta e cinquo reis.

E pêra concerto , e milhor emformaçam deftis coufas,

e de tudo fer feito jaftamentc e como devia , íe achou per

emformaçam dos çapateitos
,

que huum oficial podia eofer

cm huum dia, féis e fete pares de çapatos, e quatro c cin-

quo pares de borzcguins
;

per que pareceo que era afaz de

jufto , e rezoado ganho o que fe lhe em efta taixa daa , e

huunj meftre podia cortar quanto quatro e cinquo coftureiros

podcfení cofcr,

E por quanto tudo ifto nos parece juftamente feito e co-

mo, deve ^ mandamos que aly fc cumpra e guarde em nofa

Corte, e em toda a Comarca d'Antre Tejo e Odíana ; ioh

pena de qualquer oficial que por mais deer cada huua deftas

ditas coufas , ou em ela fizer falfydade , fazendo-a falfamen-

te que janda ela nom deve fer
,

pague por cada húa vez

quatro mil reis da cadea, ametade pêra quem o acufar, e

a outra metade pela nofa Camará , ou a quem dela fezermos

mercee ; e qualquer oficial que por caufa defta tâixa çarrar

fua tenda ou leixar de hufar de feu oficio , mandamos que

nom hufe mais dele ao diamte em nenhuú tempo que feja

em todos nofos Reinnos, e Senhorios, fob pena de fer pre-

fo , e paguar por cada vez que dele hufar dez mil reis da

cadeá ^ ametade pêra quem o acufar, e à outra metade pêra

nofa Camará ou a quem dela fezermos mercee. Feito em
Viana da par d'Alvito a quatorze dias do mes d'Abril. Ni-

colao Anes o fez anno de mil quatrocentos e oitenta.

Foy pubricada efta taixa cm a Vila de Viana eftando hy

a Corte aos quatorze dias do mes d'Abril era de mil qua-

trocentos e oitenta. Kí-
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Efta lie a crecença que ElRey nofo Senhor ordenou que

fe defe ao feu próprio çapateiro , e ferrador que com Sua

Senhotia continuadamente anda , aalem do que per efta tai-

xa he ordenado e taixado
,

que ajam todos os oficiaes dos

taaes ofícios; e efto por o trabalho que levam em nos feguir,

e defpefas que fazem em carretos de feu fato , c outras def-

pefas femelhantes , c de fcrrajem , e courama , e coufas que

pertencem a feus ofícios.

Titulo dó çapateiro , e primeiro do qtte ha de levar do calça-

do do cordovam.

I
Tem. Primeiramente levará o dito çapateiro de par

de çapatos de cordovam de quaefquer cores 35'. r.s

,

que he de crecença dous reis fobre os trinta e três que he

taixado que levem os çapateiros.

Item. Dos bramcos homde he taixado que levem trinta

levará mais dous de crecença que fazem 32. r.s , e efto d'oi-

to pontos pêra cima.

Item. D'oito pontos pêra baixo homde he taixado que

levem de çapatos do dito cordovam vinte cinquo reis hum
real de crecença que fazem 2,6. r.* , e efto atee cinquo pontos.

Item. De cinquo pontos pêra baixo homde he taixado

que levem doze reis , levaram mais huum que lhe daô de

crecença. -__---_------ 13. r.s

Item. Levaram do par de borzeguins d'oito pontos pê-

ra baixo atee cinquo , onde he taixado que levem fefcnta

reis 65". r.s , dando-lhe cinquo de crecença.

Item. Levaram de par de borzeguins de cordovam de

quaefquer cores d*oito pontos pcra cima , honde he taixado

que levem oitenta , dando-lhe mais dez de crecença. 90. r.s

Item. De borzeguins brancos d'oito pontos pêra cima

de cordovam , onde he taixado que levem fefcnta e oito

xeis y damdo-lhe cinquo de crecença. - - - - 73. r.^

Irem.
%
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1

Item. Coito pontos pcra baixo atce cimquo , onde hc
taixado que levem cincoenta e híi , dando-lhe outros cin-

quo de crecença. ___-._-.-- 56. r.s

Item. Botinas de molhcres de huú couto em alto de
cordovam , onde hc taixado que levem trinta e três , dan-

do-lhe mais dous de crecença. ------ 35'. r.s

Item. Empenhas na maaõ, honde he taixado que levem
quinze reis e meio , mais meio de crecença. - - 16. r.s

Item. De botinas pêra moça de quinze annos pêra bai-

xo , onde he taixado que levem doze reis , dando-lhe dous
de crecença. ----_-----_» 14. r.s

Item. De çapatos de molheres de cordovam qualquer que
feja atee acerqua do jiolho , fegundo he taixado os 45-. r.s

Titulo do carneiro,

ITcm. Se acordou mais que fe levafc do par de çapa-
tos afy preto como de cor d'oito pontos pêra cima

honde he taixado que levem vinte quatro reis , e de crecen-
ça huu que fam. ------------ 25. r.s

Item. As empenhas na maaô, onde he taixado que le-

vem doze e oito pretos , dando-lhe dous pretos de crecen-
ça- - - - 13. r.s

Item. De çapatos d'oito pontos pêra baixo atee cinquo,
onde he taixado que levem dezoito reis, dando-lhe de cre-
cença dous. ---------_____ 20. r.s

Item. De borzeguins d'oito pontos pêra cima emgraixa-
dos com folia e vira e debrum

, honde he taixado que le-

vem lefentJ reis, dando-lhe mais cinco de crecença. 6^. r.s

Item. Borzeguins de fola de palmilha d'oito pontos pê-
ra cima , homde he taixado que levem cincoenta e cinco
reis , dando-lhe cinquo de crecença. ----- 60. r.s

Item. Çapatos bramcos esfrolados , e rafpados de pedra
pomez , onde he taixado que levem vinte e quatro reis

dando-lhe mais dous. -------___ 26. r.s

Item.
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Item. Brancos de frol com fola e vira , ou fcm cia , on-

de he taixado que fe leve vinte e dous reis, dando-lhe dour

de crecença. -------------- 24. r.s

Irem. Borzeguins emgraixados de fete pontos atee cin-

quo , honde he taixado que levem quorenta e cinco reis com

folia e vira , cimquo de crecença. ------ 50. r.s

Item. Borzeguins de carneiro cmgraixado com iola e vi-

ra pêra qualquer molher, onde he taixado que fe leve a trin-

ta e cinquo reis , dando-lhc hnCí real de crecença. 36. r.^*

Item. Por deitar húas cabeças de carneiro cmgraixado,

fegundo he taixado aos outros. ------- 24. r.'*

Item. Por cabeças de molher com fola e vira , fegundo

he taixado aos outros. ---------- 24. r.?

Item. De roftros fem talões pêra homecs e inolheres, fe-

gundo he taixado aos outros. -------- 20. r.^

Item. O par de çapatos pêra moça de fete pontos atee

cimquo, fegundo he taixado aos outros. - - - - a 6. r.s

- - - '. Titulo dos ferradores d''ElRey.

I
s

Tem. Levará de huua ferradura deitada em befta ca-

valar ou muar, onde he taixado que levem féis reis,

dando-lhe huum de crecença. -------- 7, r

Item. De huúa d'afnar , onde he taixado que levem qua-

tro reis, dando-lhe huum de crecença. ----- 5". r.s

Item. Se levara' de ferrar , homde he taixado que levem

dous reis e meyo , hum meyo real de crecença de cavalar

,

ou muar. ---------^-_-__ 3. r.s

Item. D'afnar homde he taixado que levem huu real e

meyo de ferrar , dando-lhe mais de crecença meo. 2. r.»

N. 5-2.
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N. 5" 2. Treliado do Alvará que pafou per ElRey pêra fe aver

de dar a coirama aos çapatciros na Coviarqiia d''Antre Te-

jo e Odiana por o preço
, f.bre que Je fez a taixa atras

efcripta fobre o calcado, e preços delle.

NOs ElRcy fazemos fabcr a vós Juizes c Ofíciacs da no-

ía Cidade d'Evora , e ao Ouvidor dcfta Comarqua d'-

Antrc Tejo , e Odiana , e aos Juizes das Vilas , e Lugua-
res da dita Comarqua a que efte nofo Alvará for moílrado ,

que querendo nós prover, e remediar a grande deíoluçam e

devnfidade que fe fazia per os oficiaes afy como çapateiros

,

ferradores , e outros femelhantcs em toda a dita Comarqua
accrqua dos preços das coufas que fe vcmdem per eles , o

que hera grande deíferviço de Deos , e nofo , e pouqua prol

do poboo , mandamos a vos ditos oficiaes da nofa Cidade
d'Evora que fezefedes taixa na Camará acerqua das ditas cou-

fas , e no-la emviafees o que afy fezelles ouvidos primeiro

todos os ditos oficiaes, c ávida emformaçam de todo o que
a efte cafo pertemcia , a qual vimos , e nos pareceo e a ou-

vcmos por muy jufta e boa , e mandamos que afy fe cumpra
como em ela he conteúdo : e por quanto em a dita taixa he
comteudo o preço da coyrama fobre que fe com os ditos ofi-

ciaes talhou, e fe fez adita taixa , e per efte refpeito fe or-

denou em ela o preço a que fe ouvefem de dar cada huua
calçadura , e per aquele preço ao mais fe lhes deve a eles a

dita courama de dar. Porem vos mandamos que per o dito

preço lhes façaes dar a dyta coyrama, que cies ouverem mef-

ter, onde quer que for achada fem nenhua duvida nem em-
barguo ; fob pena de qualquer que a tever , e afy vemder
nom quifer, ou de qualquer de vos que afy negrigente for a

lha fazer dar, emcorrer em pena de dous mil reis pcra no-
fa Gamara; os quaes mandamos que fe dem imteiramente a

eixecuçam , e fc eixecutem em qualquer dos fobredytos : o
Tom. III. Vvv que
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que afy compri , c fazee comprir fem minguoamento algum

,

porque afy hc rezam e nofa mercee de fe lhe dar per os di-

tos preços , os quaes foram poftos aa moor valia quando fe

fez a taixa per orçamento , ainda que fe achafe menos val-

Icr em a dita Cidade , e outras partes da dita Comarqua.

Porem nom lhe tolhemos per efte aos ditos oíiciaes, que fe per

ventura a dita courama menos valer, o que cremos que cer-

to afy fera , a nom comprem ao preço que afy menos va-

ler j e qualquer pefoa que por mais preço defte vender a di-

ta courama
,

pague dous mil reis pcra nos : e cfta mcfma
maneira fe tenha acerqua de fe dar o ferro , e ferragem aos

ferreiros, e ferradores, e afy todalas outras coufas aos oíi-

ciaes fobre que aquy he feita efta taixa.

E eftes fao os preços fobre que na dita taixa a eles foy

talhado , e per que fe dará a dita coyrama.

Item. A dúzia de cordovam cortido de machos , e fê-

meas atee fetecemtos reis
,
que fae a pele a cincoenta e oi-

to reis e três pretos , e hum terço de huu preto,

E fe forem em cabelo a qui.nhentos e dezafeis reis a

dúzia, que faae a pele a quorenta e três reis.

E a pele do carneiro em cabelo fe lhe dará a trinta

reis , e fe for cortida a quorenta e cimquo reis , avendo ref-

peito a quinze reis que fc lhe dam de cortimento.

E afy lhe feram dadas as folas , e a courama da vaca

fegundo a taixa que fe fez em a dita Cidade no anno de fe-

tenta e fete. Feito em Viana da par d'Alvito a vinte e fete

dias d'Abril. Nicolao Ancs o fez de mil quatrocentos e oi-

tenta.

Item. Se dará o quintal do ferro ao ferreiro ou ferra-

dor a --------------- 600. r.s

E o dito ferreiro , ou quem tever ferragem dará a ferragem

ao ferrador a dúzia fingela de cavalar e muar por 5-7. r.s

E a ferradura cavalar , e muar na maaô por atarracar fe-

gundo o dito preço que vai a dúzia. - 4. r.s e 7. pretos.

Item. A dúzia das ferraduras afnares a - ~ - 38. r.s

E
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E a ferradura na maaõ por atarracar. 3. r.s e 2. pretos.

Item. Dará mais o dito ferreiro ao ferrador o milheiro de

cravos por ------------- - 124. r,^

E por huum real lhe dará oyto.

Titítlo da íaixa dos jibiteiros.

ITcm. Se acha que cm huua peça de fuftam de con-

tramarca cuíta ao primeiro dinheiro fetecentos reis , e

de meia fyfa trimta e cimquo reis , e acha-fe que defta pe-

ça de fuftam fe fazem íete juboés pêra homeês , e levam de
panno de linho doze varas que cufta cada hua vara dezafcte

reis
,
que fam duzemtos e quatro reis , e levam mais vinte

e huu legalho de linhas , e mais a hum cuftureiro jornal de
quatro dias, em que bem pode fazer eftes fcte juboés cem
reis a vinte cinco reis por dia

,
que fam por todos mil e no-

venta e cimquo reis.

Repartidos eftcs mil noventa e cimquo reis por fete juboés
fiae cada huú jubaaô a cento e cincoemta e dous reis e nove
pretos poros quaes mandam que fe dee 15-2, r.s e 9. pretos.

Item. Se acha que huua peça de fuftam de hulmo cufta ao
primeiro dinheiro novecentos cimquocnta reis , e de meia
lífa quarenta e fete reis , e de ganho c cabedal corenta e
fete reis a rezam de cimquo por cemto , e mais doze varas

de panno de linho a vinte cinco reis curado que fam tre-

zentos reis , e mais de linhas vinte e hum Icgalhos que cuf-

tam vinte e hum reis, e mais de jornal a huum homem cem
reis de quatro dias em que bem pode fazer fcte juboés que
fe fazem defta peça de fuftam

, que fam per todos compra
e cuftos, e cabedal, e feitio mil quatrocentos fefcm ta e cin-

quo reis.

E repartidos eftes mil quatrocentos fefenta e cinquo reis

per fete jiboês faae cada jibaaó a 209. r.s e 3. pretos, porque
mandam que fe dee.

E acha-fe que hutía yeeca de fuftam de Florença de fe-

Vvv ii te
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te covados a peça, cufta ao primeiro dinheiro dous mil qua-

trocentos reis , c de meia íila cemto e vinte reis , e de ga-

nho e cabedal cento e vinte reis a rezam de cinquo por cen-

to , e mais vimtaquatro varas de pano de linho a vinte cin-

co reis a vara que fam feiscentos reis , c mais de linhas co-

rcnta e dous legalhos , cada huu legalho a real
,
que fam co-

rcnia e dous reis , e da íifa do pano de linho trinta reis ; da

qual peça de fuftam fazem quatorze jiboês que fe podem bem
fazer em oito dias , a que dam de jornal duzentos reis a rc
zam de vinte cinco reis por dia ; e afy faz efta peça de com-

pra e fifa , cuftos , cabedal
,
ganho

,
panno de linho , linhas

,

e cuftura três mil quinhentos doze reis , e repartidos eftes

três mil quinhentos doze reis per catorze gibões , faae o ju-

bam a duzemtos e cincoenta reis , e oito pretos emeio, por-

que mandam que fe dee o jubara. . .. , i

Item. Mandamos que fe leve de qualquer jubaaõ de fe-

da forrado de huum lenço e bragual , e cheo de laá de cuf-

tura. - ---»----------- 6o. r.s

E fe efte jubam for vazio de huú lemço. - - s^o. r.s

Item. Mandamos que levem de huu jubam de chamalote de

coftura , com lenço e bragual
,

que feu dono poerá. 50. r.'

Item. De coftura de huum jubaaõ de panno forrado com
lenço e bragual, e laã nos luguares acoftumados. jf. r.s

Item. De coftura de huum jibaaó de fuftam com bragual

e lenço. - -------------- 30, r.s

E fe levar meias manguas de feda leve mais - 3. r.s

Item. De coftura de huum jilwm de peles com lenço e

bragual. -- ------------- 45', r.s

Item. De coftura de mangas , e colar de qualquer fe-

da. ---------------- - 20. r.s

Item. De coftura de meias manguas de qualquer fe-

da. - _-- -12. r.s

Item. De coftura de mangas , e colar de fuftam. - 15-. r.s

Item. De coftura de colar , e meias manguas de fuf-

tam. ---==- _„--» , „«-„. 10. r.s

Item.
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Item. De coílura de colar , e meias manguas de fuf-

tam. ----------- -,-__ jo. r.s

Item. De coftura de huú jubam de trez. - - 15-. r.s

Item, Sc acha que hufía vara de trez vai trimta reis , e

que hum jubam pêra homem ha mellcr duas varas , e duas

de bragual de dczafeis reis vara
,

que íiira trinta e dous

reis, e de linhas dous legalhos que valem dous reis, e das

maaõs ao mellre vintacinquo reis , e de ganho e cabedal

três reis , a rezam de cinquo por cento que fam por to-

dos 122. r.s, porque mandam que fe dee o gibam do dito

trez.

Titulo dos corrieiros.

I
Tem. Primeiramente cufta huua tagra de couros mea-

dos a dous mil trezentos reis , e de ílfa emteira du-

zemtos e trimta
,

que fae o couro a duzentos cincoenta e

três reis , e damdo-íhe mais eftcs cuftos , a faber , cada huu
couro de fal cinco reis, de carreto huCí real, de cortimento

cinquoenta reis, de çurrar oitemta reis, a faber, de quatro

pedaços que fe fazem do dito couro , cada pedaço a vinte

reis que fazem os oitemta reis , e afy faz todo o couro de

cuftos , e compra ao todo fenaô talhar - - - 389. r.s

Item. Se acha que geralmente efte coiro daa vinte pa-

res de loros ginetes , e repartidos os trezentos oitenta e no-

ve reis por os ditos vinte pares de loros ginetes , faae o par

dos ditos loros a dezanove reis , e quatro pretos e meo , e

damdo-lhe mais de ganho e cabedal cimco reis por cemto,

e de meo jornal vimte reis fe acha que faae o par dos lo-

ros ginetes.- --------- 21. r.s e 4. pretos.

E da-fe de crecença ao corrieiro comtinu da Corte mais hum
real féis pretos.

Item. Lhe ficam mais defte couro fundaneira , e peda-

ços que valem fefenta reis, os quaes lhe ficam aliem do jor-

nal e cabedal fufo dito.

Item. Se acha que em huu coiro fe fazem trinta pares

de
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de rédeas, afaber, vimte pares de ginetas, e dez pares de

mula
,
que faae o par das rédeas ginetas a quatorze reis , e

as das mulas a dez reis , e afy fazem os ditos trezentos e

noventa reis com huum real que fobeja que o couro faz de

compra e cuftos , e carrcguando mais cinquo dúzias de cha-

pas com fuás argolas
,
que cuftam cento trinta e cinquo reis

,

a faber , a dúzia a vinte e fete reis , e dando-lhe mais vinte

reis de ganho , e cabedal que fae cimquo reis por cento , e

mais oitenta reis de jornal por dous dias em que bem pode

fazer , fazem ao todo feifcentos vinte quatro reis , e por ef-

te refpeito daram o par das rédeas ginetas com luas chapas

e argolas, e botam por 22. r.s 8. pretos, e de crecença ao

corrieiro da Corte huíi real e dous pretos.

E os dez pares das mulas que fam defte mefmo couro
,

daraô o par a -------- - 16. r.^ S. pretos.

E de crecença ao da Corte. - - - - i. real 2. pretos.

Item. Mais lhe fica deita obra retalhos
,
que valem quo-

renta reis que lhe mais ficam de ganho e cabedal , fegundo

per eles he dito.

Item. Se acha que em huum coiro fe fazem fefenta ca-

beçadas ginetas
,
que faae cada húa correa de cabeçada féis reis

meo com huu real que fobeja , e damdo-lhe mais de ganho

e cabedal vinte reis, a faber, cinquo reis porcento, e dan-

do-lhe mais cento e vinte reis de jornal de três dias a quo-

renta reis por dia, a faber, huú dia de as talhar , e dous

dias de as guarnecer, e dando-lhe mais cento e vinte reis de

fefenta pares de chapas que levam eílas fefenta cabeçadas , e

dando-lhe mais trinta reis de cento e vinte biqueiras de fo-

lha que levam as ditas cabeçadas
,

que iam afy por todos

feiscentos fetenta e nove reis , e a efte refpeito fe dará cada

húa cabeçada jeneta onze reis , três pretos , e feílo de preto.

E de crecença ao da Corte hum real e fete pretos.

Item. Se acha que em huú coiro fe fazem treze guarni-

mentos de mula compridos com féis rozetas e féis bulhoeés

fegumdo fe cuítuma de três dedos d'amcho
,
que faae cada

huum
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huum guamimento a trinta reis a rcfpeito de trezentos oi-

tenta c nove reis qae o dito couro faz de compra, c cuftos

,

e mais de ganho e cabedal vinte reis , a faber, a cimquo

reis por cento, e mais de jornal trezentos fefenta reis de no-

ve dias que lhe dam pcra fazer eftcs guarnimentos , afaber,

cada dous dias trcs guarnimentos
,
que fam em oito dias do-

ze guarnimentos , e huú que fica lhe dam huu dia de refci-

çam , c afy fam os ditos nove dias em treze guarnimentos ,

e mais lhe contam fefenta e cinco reis, a faber, cada huá

guarnimento cinco reis de fivelas , e chapas que fazem ao

todo feifcentos trinta e quatro reis, e repartidos eftes feif-

centos trinta e quatro reis per trexe guirnimentcis , vem ca-

da huú guarnimento quarenta e oito reis , e fete pretos e

meo , e por mais favor deles lhe dam mais doze pretos e

meo , e afy daram cada huu guarnimento de mula a 5-0. r.*

E de crecença ao da Corte cimquo reis.

Item. Sc acha que em hum coiro íe fazem dezafeis pei-

toraaes ginetes , e duas correas boas tal a de fundo como
a de cima

,
que faae cada huum vinte quatro reis três pre-

tos , e mais de ganho e cabedal vinte reis .f. a cimquo reis

por cento, e mais de dczifeis fivelas com feus pafadores du-

zentos e oito reis , a faber , a treze reis por fivela com feu

pafador , e mais huum dia , em que fe bem podem fazer

eftes dezafeis peitoraes
,

que fam quarenta reis por dia de
jornal que fazem ao todo feifcentos cincuenta é oito reis, e
tirando dcftcs feifcentos e cinquoenta fete reis quarenta reis

que lhe ficam de fundaneira , e pedaços , e cabeça que lhe

ficam que nom vaaò nos peitoraes , faae o peitoral jinete

com fua fivela , e pafador, ----.-_ ^8. r.s 4

E de crecença ao da Corte mais huu real e rtico.

Item. Se acha que hum couro cortido de fal de com-
pafTo, faz de compra, e cuftos ao todo trezentos e trinta

e hu reis e meo , e nefte couro fe fazem fefenta lateguos
,

a faber, quarenta de lombo de lomguo de todo o couro, e

vinte lateguQS das ilharguas, os quaes lateguos cortará hum
ho-
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homem atee meio dia que levará vinte reis , e mais lhe dam
de ganho e cabedal vinte reis, a fabcr, a cimquo por cen-

to , e fazem ao todo trezentos fetenta e hum reis e meo
,

c repartidos eítes trezentos fetenta e hum reis c meo per os

ditos fefenta lateguos , a faber, os quorenta do lombo do

longo do couro , faae cada huum lateguo por fetenta reis.

E ao da Corte de crecença huCí real.

E aos vinte das ilharguas da rama - - 400, r.^ ^

E ao da Corte de crecemça meo real.

E mais lhe ficam de pedaços , e retalhos , c cabeça que

todo vai quarenta reis
,
que lhe mais ficam aliem do ganho

que lhe afy dam.

Item. Se acha que híía dúzia de bezerros d'Ingraterra

pêra bainhas , cuítam poftos neíta Cidade com fifa , e carre-

to , e barca quatrocentos trinta reis , e de fazer preto cento

e quorenta e quatro reis, a faber, cada pele doze reis, que

faae a pele a quarenta e fete reis e fete pretos , e em duas

monta noventa e cimquo reis quatro pretos , e mais de ga-

nho , e cabedal cimquo reis as ditas duas peles , das quaes

duas peles fazem treze bainhas d'efpadas , e mais de linhas

pêra as cofer duzentos reis , e mais de jornal de huum dia

quarenta reis em que bem as pode fazer
,
que fazem em fo-

ma com todos cuftos
,
guanho , e jornal cento quarenta e

dous reis , e meio preto , e afy dará cada híía bainha coíei-

ta na maaõ o dito corrieiro aas partes que as quiferem por

onze reis.

A fabcr, que pelo dito preço faae, e fobcja-lhc aos di-

tos corrieiros fcis pretos.

E de crecença mais ao da Corte huum real.

Item. Se acha que em huu couro fc fazem vinte pares

de loros pêra mula
,
que faae o par deles a refpeito dos lo-

ros gynetes que fam vinte huú reis quatro pretos e meo,
e carreguando mais neftes das mulas em cada par duas fi-

velas que cuftam a vinte reis a dúzia, que faae o par das fi-

velas a trcs reis trcs pretos j e afy lhe dam mais por lhe

poer
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^oer as fivelas a cada par dous pretos c meio
,
que fluc ao

todo vinte cinquo reis
,

pollo qual preço mandam que os

dem. ___-----_----- 25-. r.s

E de crecença ao da Corte mais dous reis.

Item. Mandam que fe dec a xacoma de boo coyro de

vaca preta com feii tornei , c fivela u - - - - 18. r.s

E ao da Corte mais de crecença. ------ 2. r

Ytem. Mandam que fe dee a xacoma de boó coiro com
íeu tornei e fivela por --------- 5 o. r.5

E de crecença ao da Corte. - - - - - - — 3- ^.^

Item. Se efta xacoma for de pedaços , e nam tal correa

a de fundo como a de cima. - - - - - - - 25". r.à

E de crecença ao da Corte. - - -- - - - - 2. r

Item. Mandam que dem húa tira bragucl com fuás five-

las por --------------15-, r.s

E de crecença ao da Corte mais. ------ 2. r.'*

Item. Mandam que fe dee huíía cilha gineta com ferros

acoftumados daquy da terra por ------ 20. r.s

E de crecença ao da Corte mais. -_-__- 2. r.s

Item. Mandaram que levem de guarnecer híía cilha gineta

de boô couro com frol de lix de qualquer cor. - 13. r.s

E de crecença mais. -----^___- 2. r.s

Item, Mandaram que levem de guarnecer híías efpora?

mourifcas cheas d'acicates. -----___ 8. r.s

E de crecença mais. -----_--,- 2. r.**

Item. Mandaram que guarneçam efporas mourifcas chãs

com fua fivela por ----------- 6. r.s

E de crecença mais. -_--__---- 2. r.s

Item. De guarnecer huas efporas de calcanhar. 4, r.s

E de crecença mais. ----------2. r.s

Item. Mandaram que levem de guarnecer húas cabeçadas

de correa de largura de polegada de qualquer cor. 12. r,s

E de crecença ao da Corte. -•-.„- --- i. r,s

Item. De huíia cimta ancha de dous dedos com ITua fi-

vela emvernizada. ----- ---__
5^. r.s

Tom, III. Xxx B
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E de crecença mais. -----»----- i, r.^

Item. Sc acha que em hua pele de bezerro de Ingra-

terra fe faz de compra , e cuftos quarenta e fete reis lete

pretos ; da qual pele fe fazem doze cimtas d'efpadas
,

que

íaae cada huíía a quatro reis , e mais de ganho e cabedal

dous reis e meio , a rezam de cinquo por cento , e mais de

doze fivelas pêra eftas doze cimtas a vinte quatro reis , c

de jornal de huíí dia pêra fazer eftas doze cimtas quorcnta

reis
,

que íaae a cinta com fua fivclla emvernizada a 51^ r.s

E de crecença ao da Corte meio real.

Item. Sc dará a cimta verduguo de vaca preta com fua

fivela emvernizada por --------- 5. r.s

E de crecença ao da Corte hum real.

N. 5'3. Detriminaçam (TElRey nojo Senhor que pajoii em Viancí

no mez de Mayo de quatrocentos oitenta
,
per que os mo-

radores jeiís tenham cavalos , e os que es nom tecerem

núiu ajam moradia.

ATodolos cavaleiros, efcudciros da Gafa d'ElRcy nofo

Senhor Joham de Pórras do feu Confelho , e feu mor-

domo vos notefiquo , e faço faber que fua Alteza dctrimina
,

e manda que nenhum cavaleiro nem efcudeiro morador feu

nom aja moradia , nem merece nenhíía que feja , fenoni ten-

do cavalo em conferva ; e d'outra maneira nom aja a mora-

dia , nem feja apontado pêra aver , e manda que em fim dcfte

fegundo quartel qualc[uer que for achado fem ter crvalo
,

nom feja pofto no rol do dito quartel , e d'hy avante nom.

fejam mavs apontados pêra aaverem moradia , fenom os que

teverem cavalos ; e porem vo-lo notefiquo afy da fua parte

por vofo avifamento. Feito em Viana aos oito dias de Mayo
de mil quatrocentos c oitenta.

N. 5-4.
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N. 5 .< . Trellado do Regimento
,

qtie ElRey deu ao Thefoiíreiro
,

e Recebedor do Thefouro de fita cajá ^ e ao Efcripvam do di-

to Thefoureiro em Vila Viçofa a cinqiio dias de Junhf/ de qua-

trocentos e trinta , acevqua da maneira que owcefem de ter

cm afentar os defenbargiios , e conhecimentos no Livro do The-

f:í!reiro , e afy acerqua cCalguns outras conjas
,
pJos imcon-

venientes qtie fe do contrairá fegitiam.

NOs ElRcy fazemos fabcr a vos Thefoureiro de nofa Ga-
fa , e ao Efcrivam do dito Thefouro , e Reecbcdor

dcllc, c a(y aos outros oficiaes nofos a que pertencer, que
por algúas duvidas que nos ora achamos na conta de Fer-
nam de M jntarroyo Thefoureiro da dita nofa Gafa

,
por bem

dos defenbarguos nom ferem afentados no livro da defpefa
aos tempos , nem polo modo

,
per que o deviam de fer , e

afy mefmo por nom terem conhecimentos das partes
j
pe-

las quaes coufas le feguinm duvidas, e embaraços, avemos
por bem que acerqua dcftas ditas coufas fejacs avifados da-

quy em diamte de o fazer na maneira que fe fegue.

Item. Vos mandamos que na ora em que vós dito The-
foureiro, ou Recebedor do dito nofo Thefouro paguardes

qualquer dcfembarguo que fejà , ou pafardes conhecimento
dele

,
que loguo naqucUe dia e ora o Efcripvam o afentc

em regiíto no livro do Thefouro , e afy a recepta do conhe-

cimento , foh pena de perderdes os oficios.

Item. Vos mandamos que quando quer que afentardes

no livro as receptas dos conhecimentos que p.ifam pêra fo-

ra, que declarees em eles as pefoas
,

per que fe os dinhei-

ros recebem , e os defembarguos de que iam , e de quem
fam ; e fenom fam daquela própria pefoa

,
pêra que o co-

nhecimento pafa, que declarees na dita recepta, e conheci-

mento a pefoa , ou pefoas deftrimçadamentc , e declarada-

mente.

Xxx ii Item,
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Item. Vos mandamos que nom pagues neiiluius defen-

barguos , afy de cevadas, vcftires , moradias, mereces, teem-

ças , como quaefqucr outros que fejam , fcm afemtardes ao pee

deles, ou nas coftas o conhecimento da parte, feito per o
Elcripvam do dito nofo Thefouro . com declaraçam da manei-

ra , cm que a dita parte dele recebe o paguamento , muy deí"-

trinçada , e declaradamente.

Item. Avemos por bem, e mandamos que nenhuum co-

nhecimento do nofo Thefoureiro , nem alvaraes de moradias

fe nom façam , nem pafem fenom em purgaminho
,

porque

de hufis dias pêra ca fe faziam em papel ; o que avemos

por muy grande inconvenyente , c delferviço nofo, e porem
daquy em diante vos mandamos que fe nom façam nem pa-

fem fenom em purgaminho , como dito he.

E efte nofo Regimento vos mandamos que regiftec? , e

façaes afemtar no cabo do livro do dito nofo Thefouro. Fei-

to em Vila-Viçofa aos cimquo dias de Junho de mil quatro-

centos e oitenta.

F I JNI.

;i xv,;: ' IN-



SiS

INDEX
D O

LIVRO VERMELHO.

N. I. O Fgfipw-fe os Capitolos e determinações das Cortes da

O Guarda. --------- Pag. 395.

N. 2. Carta que E/Rey nojo Senhor emvion a Cidade de Lix-

hoa , e a todolos outros lugares de porto do }?iar de

feus Regnos , cimo ajam de tcmar fiamça ahajlamte

primeiro daquelles que armam pêra fora delles. ^598.

N. 3 . Acordo que ElRey nojfo Senhor fez com os de Jua Rela-

çam com zelo e por boo exemplo de Jujliça , da em-

menda e puniçom que elle poderá dar aaquelles que

alguns crimes cometerom , e fom ordenados eclejiajlica-

mente , e remetidos a feus majores
,
por per eles nom

ferem punidos como devem. - - . - - - 399.

N. 4. Dytados em lyngouajem d^ElRey Dom Jffonfo o Oiiinto

nojfo Senhor -pêra Rex e Príncipes e Senhores e todas

outras pcjfoas ejlranjeiras de fora de feus Reinos
, fei-

tos e apurados com os do fea Confelho em Santarém no

mes de "Janeiro de quatrocentos feteuta e huú. E de-

tertninou-fe em o dito Comfelho que a nenhúa pejfoa

ejlrangeira pêra fora defles Reinos fe pofeje » Por El-

Rey. » -----.-------402.
N. 5". Em dia de Santa Marya d^JguoJlo

,
que foy em htia

quinta feira da era de quatrocentos feteuta e hií
, par-

tio ElRey de Rejlelo com toda Jua frota pêra fobre a

Vila d''ylrzilla ; e a terça feira loguo feguinte em fe
çarrando a noyte chegou fobre ella , e loguo a quarta

feira pela manhaa fayo em terra
-.^

e ao fahalo loguo

feguinte pela manhaa entrou a dyta Filia , e a quar-

ta feira a tarie loguo defpois do dito fabndo mandou

Dom foham filho do Duque com certa jemte de cavai-

lo



c^S^ Index
/tf e de pee a Cidade de Tanjer , a qual a qtúmta fei-

ra loguo pella manhaã emtroii em ela , e dcfpois de to-

mada afy a dita Vylla à^Arzilla e Cidade de Tar.ijer

corregeo o ditado feii do que daníre trazia cm c/la ma-

neira. ~ ----------- ^20.

N. 6. Detriminaçao do Conjelho d''ElRey acerqua da tnancira

que Je aja de ter com os Embaixadores dos Rex e

Principes ejtranjeiros
,

que a fua Corte i-ierem , afy

acerqua do afentamento em fua Capela como das outras

cerimonias. ----------- ibid.

N. 7. Urelado da determinafam e Regimento qtie ElRey nojo

Senhr deu a Cidale de Lixboa ^ acerqua da maneira

que os ofpciaes ouvefem de ter na defpefa das remdM
da dita Cidade. - - - - - - - - - 42:.

N. 8. Trelado do Regimento dos cainhos
,

que ora ElRey em-

'viou de Covilhaã a Lixhoa : e da carta que a Paay
Rodrigues fobr'ela mandou. ------ 426.

N. ^. Carta Johre efle Regimento que ElRey emvion a Paay

Rodriguez. - - - - ^ - - - - ~ ^.zç..

N. 10. Trelado a outro Regimento novo que o dito Senhor fez
fohre os cainhos e anrriques. - - - - - - 430.

N. ir. Carta /obre efle dito Regimento que ElRey nofo Senhor

enviou a fan Alverez Mefire da balança. - 4:^5'.

N. 12. Irellado das Cartas
.^

que o dito Senhor fohre efle Re-

gimento , e Ordenaçam efcreveo aas Ciotades , e Filas

de feus Reinnos. --------- 4.-:,6.

N. 13. Trellado da Revoguaçam da Ordenaçafú que ElRey

nofo Senhor fez ,
per que mandou que os amrriqt^s no-

vos valefem trezentos quarenta reis. - - - 4^9-

N. 14. Regimento feito per ElRey nofo Senhor^ acerqua d'al-

guas coufas de boa Ordenança de fua cafa e feriiço

[fen. ------ - 440.

N, 15. Detriminaçam ã"ElRey acerqua dos que dele ham tem-

ças , ou mefçes , e cometem moortes de homees , e por

elas amdam omiziados. ------- 444»

N,. 16.



DO Livro Vermelho. 5*37

N. 16. Ordenaçat-n fohre a moeda dos meos grojos
^
que ElRey

ora mandou fazer , e fobre a valia da prata , e Regi-

mento que os Ourivezes acerqua do laxratneuto , e ven-

da dela hani de ter. Feita nas Cortes de Coimbra no mes

de Setembro de mil quatrocentos fetcnta e dons. 444.

N. 17. Trellado da Ordenaçam qtte o dito Senhor ifo mefrno

fez nas fobreditas Cortes de Coimbra
, fobre a manei-

ra que fe ha de ter nos alealdamentos das mercadorias
,

e coiifas que fe levam fera fora do Reino, e coos ef-

tamtes ejlrangeiros que nos ditos Reinnos ejlam. 45" r.

N. 18. Carta de detriminaçam d^ElRey
, fobre as redes com

que matam a criança dos faves no Tejo. - - 45'é.

N. 15;. Carta que pafoii fbre a defcfa da e/peciaria
,
pedras

,

e alicornes c^c. da terra de Guinee de como feuam ref-

guatem , tiem fraguam per pefoa algíia , fem licença,

efpecial d^ElRey , em que delas faça exprefa mençam

,

fem embargi.o^ de privilégios pafados nem porvyr. 45" 8.

N. 20. Detriminaçam que ElRey deu da maneira em que fe
aja de filhar a ccmta de feu tefouro. - - - 45" 9-

N. 21. Detriminaçao da maneira que ElRey terá com os mo-

radores feus que enviar , ou o forem fervir aos Iti-'

guares (Caallem. --------- 460.

N. 22. Detriminaçam d'ElRey com os do feu Confelho .,
e Le-

trados à^c. acerqua dos Judeus que Je filham no

mar. -__----, -___4(íx,
N. 23. Trellado da Carta que ora pajcu

,
per que ElRey de-

triminott , e mandou que daquy em diante fe pagafe di-

zima das Sentenças condenatórias que forem dadas

per Amadis Faz
, Juiz d'Alfandegua da fua Cidade

de Lixboa , e per os outros
,

que per es tempos fo-

rem. ------------- 462.

N. 24. Detriminaçao d^ElRey , a qual Sua Senhoria <iett e pa-

foii em Lixboa com Letrados , e outros do fett Confe-

lho
, fobre decraraçam de cartas fuás ,

que algús Se-

nhores de feus Reinos tem
,
per que nom paguem dizi-

ma



538 Index
fíia das coufas

,
que lhe defora vierem \ e tamhém fà-

bre a duvida em huma verba pojla na mercee feita a

Ifante fua filha. ---------464.
N. 25'. Carta de Dom Fernanio fobrinho d^ElRey, e filho do

Marques
,
per que tiom pague dizima de coufas fuás

que lhe venham., de que atraz faz mençam. - 46 6j

N. 26. Detriminaçam , e Regimento d^ElRey , da maneira que

fe daquy em diante aja de ter acerqua doy mantimen-

tos ordenados , e corregimentos que fc ham de dar aos

Embaixadores , e pefoas que ele por feu ferv/co man-

dar fora de feus Reinos , com embaixadas , ou recados

a algúas partes
; feito em Lixboa no mes de Setembro de

quatrocentos fetenta e três , co os Veedores de fua Fa-

zenda ^ e Lopo ã"Albuquerque feu Camareiro moor. 467.

N. 27. Declaraçam fobre os que forram fervas feus .^
que nam

fam ChrifptaÕs
,

feita em Lixboa no mes de Setembro

de quatrocentos fetenta e três. - - - - - 470.

N. 28. Titulo da declaraçam
.,
que ElRey fez acerqua da mtí-

Iher que foge ao marido
,
pecando-lhe na Ley do cafa-

- -. v mento ^ e fe procede contra ela per éditos a emcarta-

mento
,
que cada hum do povo a nom pofa matar. Ibid.

N. 29. Regimento d^ElRey
,
fobre o corregimento das valas do

campo de Mondeguo
,
feito em Coimbra no anno de mil

quatrocentos Jetenta e dous. - - - - - - 471.

N. 30. Eiii a Cidade de Coimbra no mes ã^Âgoflo de quatro-

centos fetenta e dous , detriminou ElRey nojo Senhor

-. ' com os do feu Confelho , e algtms Letrados delle
.,

qiie

1

:

acerqua dos efiados , e afentamentos , e precedimentos

•:,' dos Duques , Senhores , Condes , e pefoas grandes de

feus Reinos fe tevefe efla maneira. - - - - 474-

N. 31. Ordenança dos moradores que ElRey nojo Senhor aja de

trazer
,
fegundo foy acordado nas Cortes

,
que fe fize-

ram em Coimbra no anno de fetenta e dous , e fe vie-

, . ram acabar a Évora em fetenta e três. - - 477-

N. 32, Ordenança da gente que o Senhor Príncipe deve de tra-

zer



doLivroVermelho. ^^()

zer em fiia cafa. ---------477.
N. 33. Detriminaçam das quebras dos Thcfonreiros , e Recebe-

dores. _-_--------- 478,

N. 34. Detriminaçam fobre os ojficiaes ^ e moradores que mm
ham d^aver cajamentos. - - - - - - - 479.

N. 35. Alvará de matidado , e defefa d^ElRey ,
per que os

Officiaes j e rendeiros da portagem de Lixboa , nam
comprem pefcado , nem coufas outras que a dita cafa

render. ------------482.
N. 36. Carta d'ElRey Dom Afonfo , fobre a pena que averao

os Thefonreiros e Almoxertfes e Recebedores /eus
,
que

levarem dinheiros ou outra aigúa coufa de peita
,
por

fazerem os paguamentos aas partes que pêra eles te-

verem defembargos ; e da maneira em que fe recebe-

rá a prova contra elles, -------483.
N. 3 7. Alvará d^ElRey

,
per que manda que os Capelaaes , e

Cantores , e os outros ojficiaes feus e de Jua Cafa fé

mm partam nem vaaÔ fora , fem primeiramente ave-

rem fua licença j e fe Je fem ela forem , iiom ajam

moradia. ----------- 484.

N. 38. Titulo da defefa , e penas jeraaes daquelles que ma-

tam veaçam nas tnatas e lugares coutados , ou em
elas cortam madeiras , ou põem fogo. - - - 485'.

N. 39. Titulo dos coutamentos de Santarém , e feu termo eni

ejpeeiai , com fuás Comarcas , afy como dia a mon-

taria. __----,-_--- 48 ó.

N. 40. Treliado do coutamento dos olivaes d^Jlamquer com to-

da a terra deles , afy como diz des a ponte de Pancas

afy coma vay polo caminho velho atee a de Bemgrada ,

e como vay aa dos cozi '.os , e des y aa cabeça do Mef-
quciro ., e o cafal de Dyogo , e a monta , e o vai da

Lohagueirn abaixo , e aos Cafaes como cnteflam na ri-

beira d^Ota , e des y polo rio a fundo atee o rio d'A-

lanquer , e des y pAa ribeira acima d^Alavquer atee a

dita ponte de Pamcas ; e o que fe no dito coutamentá

Tom. III. Yyy de-



5'40 - I N D I c E

defende he ejlo qite fe fegiie. ----- 491.

N. 41. Efíe que fe ao diante Jegue he o ccntamento de Mira
e das guandaras cCarredor ã'Axeiro , a Jaber des apon-

te de Pêro Cegtio
,
que ejiaa na eflrada que vay de

i'^ \. Coinbra pêra o Porto , atee Santa Maria da Vimiei-

/.-.;. ra que he húa legiioa da dita ponte ; c de hy afy como

,v .> ,. vay atravefamdo a Cajal camba e a Cipiins ^ e a Tor-

res do Bairro , e aos Coucoes , e d^hy direito a Jelfa

. . e aa Lagíioa da limpa , e d''hy a Mira , e a Otiyayos

. . .-, ataa Mondeguo ^ e a Laguna de Mira ^ e da coutada

dos c relhos que hee acerqua do dito logiio de Mira
onde antigamente foya de fer. - - - - 494.

N. 42. Coutamento das fuás matas ^ e coutadas d'' Óbidos ^ e da

Atouguia ajy dos porcos e veeaç: es , como das outras

• : ^;. caças que tem coutadas ^ a faber ^ a Mata "velha ^ ho
-

. .

> Aveenal , e a Ribeira rica , Faldreu , e as Navalhas ,

.. , ..' e a Delguada ^ e a de Vode ^ e os Arrifes ^ e Valhem-

- - . ., feito , e o Ameal ^ e a de Cezedoira , e a Mata leca
,

> e a Mata feca , e a Mata d*Amoreira , e a de JohaS
..'!,.,. Manoel Traqualay , e Monta longna , e a Mata do

w : , Formigual , e a Cezereda ^ e o Zimbral, e a Ilha de

':.:;
. Peniche , e a Albcrguaria , e outras Matas algúas que

per feus privilégios jam coutadas. - - - - 496.

N. 43. Forma jerai da maneira , e chiujolas , com que ElRey

detrimina , e ha por bem de coutar as perdize"^ naque-

:, les luguares , em que por jeu defenfedamento fe for ,

-V> ' e onver por bem
,
que as nem matem , e afy mejmo le-

bres e coelhos. . ___-__-- 499.

. N. 44. Forma
,
per que fe hao de fazer os Alvaraes dos edi-

,,,: . tos
y
quando ElRey faz mercee da metade dos bees de

qualquer culpado em pena Capital. - - - - yor.

N. 45". Titulo das liberdades , e franquezas que ElRey daa aos

armeircs que vierem morar a ejles Reinn- s , e a quaef-

quer outros que a elles trouxerem armas. - - 5^0 2.

N. 46. Titulo das liberdades , e franquezas que ora o Rey da

aoT



DO Livro Vermelho. 5'4Í

aor que ãaquy cm certo tempo fazerem naaos em cjlcs

Reinos. ------------ 5'04.

N. 47. Ordena ora E/Rey nofo Senhor des primeiro dia do

mes de Janeiro da prefente era de 1478 averem dele

em cada hnú mes as pefoas em ejle rol contendas
,
que

aviam raçam de pam , e vinho , e carne , e pefcado
,

ferem delo pagiias a dinheiro por a Ordenança da Ga-

fa do Senhor Príncipe feu filho
;
per efta guifa que fe

ao diante fegiie. - - - - - - - - - S^7-
N. 48. Tytolo da detriminaçam

,
que ElRey fez fobre nom aver

Provecdor da Fazenda n) Reinno do Alguarve. - jop.

N. 4^. Detriminaçam que ElRey fez acerqua dos Fiialguo- ^ e

Cavaleiros , e Efctideiros , moradores fetts
,
que ajam de

ter cavalos de fna'; pefoa; -^
e or que nam teverem nom

ajam mora. lia , nem coufa ncnhúa outra de Sua Al-

teza. ---,------_- 5-10.

N. 5" o. OrJenaçam ace''qHa dos que fe partem dos Capitaaes

em qualquer emtrada ou cavalguada
,

que mouram
por ello. -_--_------ 5-1 1.

N. 5'i. Titolo das taixas que Je fezeram em Vianna. - Ibid.

N. 52. Trellado do Alvará que pafou per ElRey pêra fe aver
de dar a coirama aos çapateiro! na Cornarqua d''Antre

Tejo e Odiana por o preço
.^
fohre que fe fez a taixa

atras efcripta, Johre o calça lo., e preços de lie. - tí;?.

N. 5 3 • Detriminaçam d^ElRey nofo Senhor que pafou em Viana,

no mez de Mayo de quatrocentos oitenta
, per que os

moradores feus tenham cavalos , e os que os nam teve-

rem nom ajam t/iora ia. - - - - - - - J^i.

N. 5'4. Trellado do Regimento
.,
que ElRey deu aoThefoureiro

^

e Recebe.lof do Thefouro de fua cafa , e ao Efcripvam

do dito Thcfoureiro em Vilia Viçofa a cinqtio dias de

Junho de quatrocentos e trinta , a cerqua da maneira

que ouvefem de ter em afentar os defembarguos , e co-
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li

.

VI

r\ ^^\';-

•,,•,,1 • "

T'

."^*A?

^íA;vA'^ Vv^. V, >\..M\ ^''^

- r r- '.'.•,\»Vl

-.3'JW



N. VIII.

FRAGMENTOS
DE LEGISLAÇÃO

ESCRIXaS NO LIVRO CHAMADO ANTIGO

DAS POSSES
DA CASA DA SUPPLICAÇAÕ.

Tom. III. Zzz



Cs '-.,' i. ^ t_iL X ; 1 < V -í- i.

i.^' x-i. •./ ix 'v^ vj j^ x_' . t. kj. .rk. Li

ú ^^ c. Cj 'ij 1 r> .n. -. i

*<^Ar?ADI.J^L^ia3 A 1 A<AJ



Í4Í

P R O L O G O^

1^^ Ao pode haver Fragmentos de Legislação Portugiiezá tnais

I \ aulhenticos , do que ejles que aqui Je daÔ ao Fuhlico. Sao

elles todos (*) os que fe acbaÔ no Livro chamado Antigo das

Pojfes da Cafa da SupplicaçaÕ , de que he a primeira
,

que tem

data , a do Regedor D. Luiz Pereira a 2^ de Julho de 1579 ) ^

continuao até i^ de Maio de 1 7 5' 3 • Qtiantas ajjinaturas de pojje

ha no Livro , outras tantas vem d fer de Magijirados que confir-

mao a authenticidade dejies Fragmentos j e .mais que todas as af-

Jinaturas Regias nos N." \^o ^e ^i. v..'.-.-,;, ^

Ainda que nao feja qucjlaô intercjfante y que ejle lãvro fe

chame ou nao das PoíTes
; Jempre diremos

,
que parece lhe com-,

petia antes o nome de Livro do Regimento da Gafa da Sup-
plicaçaÕ

( que irá no N.° 44. ) , ou Livro das Ordenaçoens ,

como fe lhe chama no N.° 42. ;
para cuja copia fe vê que foi

í!0 feu principio deftinado. E por certo que o e/tar já fora do tifo

para os affentos das Poffes , era caufa de ejlarem efles Frag-

mentos efqnecidos. Deve-fe d vafta erudição de Sua Excellencia o

Senhor Conde de S. Lourenço D. João de Noronha a noticia de

que exijtiaõ ; e á bondade illuminada de Sua Excellencia o Senhor

Conde de Pombeiro , Regedor das Jnfliças , a communicàçaÕ delles
j

para o adiantamento das noticias da nojfa Hifíoria.

A> mefmo Senhor Conde Regedor fe deve a grande cautella

com que hoje fe guarda efle Livro ; a qual bem merece pela fua

importância , e pelo feu máu trato 7/' outro tempo. Falta-lhe a

folha do principio , e aSIualmente começa pelo Calendário , depois

do qual falta outra folha : e já nao havia ejta no tempo da

fegunda numeração
^
que a omitte , e que pelo caracler parece fer

do feculo pajfado ; afPim como fer feita por motivo de encadernação

de novo j na qual houve o defcuido de decepar algumas letras.

Zz7 ii
• Na

.( * ) Incluídos também os pofteriores io Reinado do Sr. D. ]oaó 11.
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Na Jegnnda folha que falta principiava o Evangelho da An •

Minciaçao; a que fe fegiie o da Epiphajiia ; o da JfcençaÕy o Sym-

holo chamado de S. Athanafio j e o Nyjfcno. E parece que aqnellas

folhas fôrao tiradas Jó por gozar das pinturas que tcriaÔ
,
pois

que ejte Livro he ejcrito com fmnma nitidez ; o que todavia nao

he muito de ejiimar
,
pois deixa ver^ que a pejfoa incumbida da fua

elegante efcrituraçaÓ tinha fá ejle faber : e he o que nos obrigou

a emmendar os erros evidentes , e ainda mais nas Fragmentos em
Latim , como fe conhecerá de alguns exemplos que apontamos j

e a 7iao feguir fervilmente a fua orthografia na parte em que

nao era geralmetite recebida áquelle tempo
,

pois mal pôde

crér-fe que quaesquer copijlas do tempo antigo tenhao mais autho-

ridade que os de agora . Porém nos lugares , em que por tal motiva

julgámos ferem as abreviaturas duvidofas , eftar vaõ efcritas co-

mo fe achao no Original , ou declaradas por palavras encerradas

entre » > , affim como fizemos nos titulos de algumas determh

nafoens que os nao titthaÕ. - • " ^ — •>" -

. ,i
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N. I. >' Dias Feriados da Cafa da Supplicaçaô , extraftados

do Calendário , no qual fe notaô com >^ . >»

Januabius.

KaI. V^^ Ircumcilío Drii.

Ids. Apparitio Dni. ( Cum duobus fequentibus eft

in Originali ; et t." duête (*) omiíit.

)

xiij. Kal. Febr. Sebaitiani , atque Fabiani Martyrum.

KJ. K. Vincentii Levitx et Mart)'ris.

Februarius.

iíij. Nott. Purificatio S Marise.

iij. N. Blaíli Epifcopi et Martyris,

vj. Kal. Mart. Matthiíe Apoftoli.

M A R T I U S.

vj. ^.-'w. Emetherii Epifcopi et Martyris.

viij. Kal. Apr. Annuntiatio Dominica.

M A I u s.

Kal. Philippi , et Jacobi.

nj. Kon. Inventio S. Crucis.

In die Euchariftis feu Gorporis Dni.

J U N I u s.

//;. Ids. Bamabx Apoftoli.

Ids. Antonii ConfeíToris.

•viij. Kal. Jul. Natiyitas Johannis Baptifts.

iij. K. Apoílolorum Petri , et Paidi.

J^

( * ) Aqui ha huma das decepaçóes , que no Prologo notamos.
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J u L I u s.

KJ. Kal. Aiig. Mari^ Magdalenx Vs.

vHj. K, Jacobi Apolloli.

" ' A u G u s T u s.

2^ofí. ~ Dni Transfiguratio.

ív. I'ís. Laurentii Martyris.

ix. Kal. Sept. Bartholomxi Apoftoli.

September.

vj. Ids. :. .' ( Natlvitas S. Mariac. ) ;;;

!,'viij. Kal. OSl. Exaltatio S. Crucis.

Kinj. K. Tumulus S. Vincentii Martyris.

icj. K. Matthxi Apolloli et Evangeliftx.

O C T o B E R.

V. Kal. Nov. Simonis , et Judx. ',^^-

NoVEMBER.'. 1j J i.Irl :. rjilfl '

Omnium Sanftorum.

Omnium Fidelium defunftorum.

Cathariníe Virginis et Martyris.

Andrese Apoftoli.
""^

•
^w .

December.

Nicolai Epifcopi et ConfeíToris.

Conceptionis B. Mariíe.

Lucise Virginis et Martyris.

Feftum B. Marias de annuntiatio.

Thomse Apoftoli.

Nativitas Dni : cum tribus fequentibus

Stephani Proto-martyris
j

;• Johannis Apoftoli et Evangelifta:

;

Sanftorum Innocentium.

Manda ElRey noíTo Senhor
,
que pêro algus Cruzes

defte

Non.
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dcfte CalanJairo feiam tirados per ellc
,
que qualquer San-

&:j ou Saiifta
,
que o Prelado mandar guardar , onde a Cafa

eftever , ou a terra o goardar
,
que nom Ic faça Relaçonii

N. 2. Que as partes nom vaÕ a cafa dos Dejemhargaãores.

ANno de 1434 dous dias do mes dé Julho em Samta-

rem noíTo Senhor ElRey Dom Eduartc ordepnou
,
por

quanto algíias partes por requerer fcus feitos mais que afaz

acotiâ as cafas dos Defembargadores , e os ocupam e em-

pacham em lomgas audiências fem proveito
,
polo qual fani

eftorvados de A'er e eítudar os que liam de livrar
;

que nc-

nhua pefoa que em fua Corte amdar em demada j nom va

a cafa de nenhú Defembargador , fopena de pagar por ca-

da vez dous mil reaes brancos , os mjl pêra o acufador , c

os outros mjl pêra a arca da piedade^ Mais fe algúa das fo-

brediftas pefoas que aíi amdarem em demanda quifer falar a

algíí Defembargador
,

que lhe poíTa falar fora de fua cafd

fem pena omde quifer. E efta ley nom fe eftenda (*) aaquellas

pefoas que forem a cafa daquelle que tem ho Regimento
da fua Relaçam ; nem fe eítemda aaquellas pefoas que forem

a cafa do feu Chamçcler mor a afcellar fuás cartas , ou a

eftar a juizo em aquelles cafos que ho Chamçeler mor ha

Juridiçom ; nem fe eílemda aaquellas pefoas que forem a Ca-

fa do Corregedor da fua Corte
,
por querelar ou denunciar

ou doutra guifa requerer feus defembargos ; nem fe eiT:cmdà

aaquellas pefoas que forem a cafa d'algus Defembargadores ^

os quaes por parentefco ou outra lidema notória folpeiçom
,

que lhes a auerfa parte ponha ou pofa poer
,
que nom deva

dar voz em feus feitos.

Aos xvij dias do mes de Julho de quinhentos e dous arl-

nos

( * ) O Original tem aqui entenda.
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:

nos mandou EiRey Dom Manoel noíTo Senhor
,
que efta de-

terminaçam acima efcripta fe guarde cm todo com efta adi-

çam
,
que a pena feja de féis mil reaes , amctade pêra a pie-

dade, e a outra pêra quem o acufar.

N. 3. Forma do juramento dos Ofeciaes.

JUrarom aos San6los Euamgelhos
,
põemdo as mãos em el»

les , aquelles que os feitos ham de ver , e outro fi ham
de ouuir a relaçom delles

,
que ueram os diftos feitos , e

ouuiram com deligencia , e daram fuás vozes era clles bem
e dereitamente , fegundo emtemderem e lhes parecer que he
dereito , fem outra ateiçom e uontade ; e que farom der^-ito

c juftiça e igoaldade aas partes a todo feu poder e emtcm-
der, fegundo lhes Deos miniftrar.

Outro íl
, que terom fegredo de todo aquello que for

difto em Relaçom ; e que iiom diram nem defcoDriram coufa

que deva fer fegredo , e em ella feja difto.

Outro íí ,
que nom receberam nenhua coufa das partes

,

que peramte elles ouuerem feitos , ou fouberem que os cm-
temdam d'auer ; nem outro íi daquelles que os por elles re-

quererem , nem d'outra algúa pefoa que emtemderem que 05
por cllcs dam.

Outro II jurarom que em os feitos que emtenderem que
fam fofpeitos

,
que os nom uejam , nem eftem em elles em

Relaçom. E pofto que lhe fufpeçom nom feja pofta
, que lo-

go o digam , e a rezam porque he fofpeito , fe for pêra de-

zer ; e que le faya da Relaçom ate que o feito feja defem-
bargado : faluo fe aas partes aprouuer de uerem os di£los fei-

tos , ou eftarem aa relaçom delles.

N. 4.
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N. 4- Que os Desembargadores atam facos pêra trazerem feus

feitos aa Relatam.

MAnda ElRey noíTo Senhor
,
que daqui auamte os Defern-

bargadores da Cala da Sopricaçam ajam facos pêra tra-

zerem feus feitos aa Relaçom , c papel
,
pela maneira que

os ham os Defembargadorcs da Cafa do Cyuil
,
que efta em

Li X boa &c. E cada hus feiam theudos trazer e tragam fcri-

puaninha aa Relaçom o dia dos feus defembargos.

N. 5. Seguemse certas determinações d'algHas duvidas determina-

das com Pajfe delRey D. Afomso o Qjiinto.

ANno do nacimento de nolTo Senhor Jefu Chrifto de

145-7 , a quatro dias domes dejaneyro eftamdo elRei

iioíTo Senhor em Relaçom
,
per o Doclior Rui Gomes Dalva-

remga , Cavaleiro Comdc Palatino , do Comfelho do dito

Senhor, e Preíidemte por elle na fua Cafa da Supricaçom
,

forom movidas duas duvidas , as quaes o dito Senhor deter-

minou com acordo d'al^Cs do feu Comfelho
,
que prefentes

eram j c com acordo dos aoutores , e leterados d'ambalas fuás

Cafas da Juftiça, que para efto mandou ajuntar.

Primeiramente. Algíías vezes acomtece ftarem aa tem-

çom de hú feito cyvil , ou crime féis, ou quatro Defembar-
gadorcs , e todos fam a afolver ou comdepnar quamto ao

primcepal , e quamto aas cuftas fom dous a afolver e dous

a comdepnar
; e os dous que fam a afolver das cuftas nom

querem afinar a comdepnaçom ou afoluçom do primcepal , di-

zendo, Eu afolvi ou comdcpney com cuftas : e os outros ài-,

zem , Eu afolvi ou comdeney fem cuftas : e pola qual re-

zam o feito fica por defembargar , e convém que fe veja ou-

tra vez per outros mais Defembargadorcs j no que fe faz

Tom. III. Aaaa gram-



f^l tragmenTos
gramde perlomga aas partes , e recebem por ello gramdes

cuftos , e trabalhos.

Determinaçom. Determinou o dito Senhor fobre efta du-

vida
,
que quamdo quer que fe tal caio aquecer ,

que tcdds

os Defembargadores que comcordados forem no primcepal

,

afynem a dita femtemça : e quanto aas cuftas , fe tamtos forem

na afoluçam delias como na comdepnaçom , aquelia parte que

o Preíidemtc efcolher, aquelia fe efcrepva : e l"e hy nom ef-

tever o Preíidemtc
,
ponha-fe na dita femtemça

,
que feja fem

cuftas
;
porque he parte mais favorável. E os ditos Defem-

bargadores poderom poer fe quizerem fob os feus llgnaes Eu

era in siimptihtis , ou Nem era in sumptihns
;
pêra em todo tempo

faber cada hum a t^mçam em que emtam era.

A fegiinda duvida. Item a outra duvida he que alguas

vezes fe aquece fer algfía imterlucutoria pofta cm hú íeito em
Relaçom , e os Defembargadores que a pozerom fim finados,

ou abfentes , e outros de novo ham de ver , e delembargar

o dito feito ; ou per vemtura forom cimquo Defembargado-

res jumtos ao defembargo de hu feito , e três delles fe acor-

darom em híia imterlucutoria, e os dous defvairarom dos três
,

e forom em contraíra tençom ; e pofefe a dita imterlucuto-

ria no feito fegundo a temçom e acordo dos três, por ferem

mais , a qual fe deu a emxecuçom /e fobre os autos fegum-

do ella feitos torna o dito feito outra vez aa Relaçom á fi-

nal dicizom ou nom final , e acertafe nom ferem prefemtes

os que pozerom a difta imterlucutoria ; ou fe o fam , fam

poucos pêra final decifam , e vem outros de novo a defem-

bargar o di£í-o feito : e os que affi de novo vem nom que-

rem eftar ao dito feito ; nem os dous
,

que em comtraira

temçom forom , nom querem já dar voz no difto feito
,
pois

nom forom na dicla imtrelucutoria ; e os outros também di-

zem que nom ham porque eftar hi , cá lhe nom parece a di-^

íta imtrelucutoria fer bem dada : e por efta guila fica o di-

fto feito por defembargar , de que fe fegue gramdes imcom-

vcniemtes , e perlomgas , e deípezas , e dapnos aas partes.

E
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E ainda algú Defembargador quamdo hum feito he gramde,

e pezado , ou de grandes pefoas
,
por refuzar honcftamente o

trabalho
,
poderia dczcr que lhe nom parecia fcr bem pofta

tal imtrehicutoria , e que porem nom queria fcr ao defem-

bargo de tal feito. E fe femprc houveíTem de tornar ao come-

ço, enom feguir ho já acordado, e terminado em Relaçom
,

de íi hus revogarem o que os outros fezerom , e per vem-

tura menos letrados , e menos em numero , nume a os feitos

averiam fim : e tal pode fer o proçefo de feito
,
que vimria

aa Relaçom eimquo , e féis vezes ; e fe poenam cimquo , e

féis imtrelucutorias.

Determinaçom. Determinou o difto Senhor, que quando

quer que fe tal imtrelucutoria pofer poios mais Defembar-

gadores que prefemtes forem , fobre a qual fe íezerem al-

gds aftos e procedimentos
;

que quamdo quer que o di-

élo feito defpois tornar aa Relaçom pêra fe aver de def-

embargar , ora finalmente ora nom finalmente , todos os que

prefemtes forem , ora fejam aquelles que o já virom ora

outros , dem em elles fuás vozjs fegundo o acordo da im-

trelucutoria já palTada pofta em Relaçom : e nom fe efcufe

algíi
,
por dezer que a di£ía imt'elucutoria nom foy pofta

fegumdo fua temçom , ou que lhe nom parece bem pofta :

porque pois que já pdfta foy per acordo dos mais que ao

tempo delia prefemtes eram
, já fe nom deve fobre ello

mais refricar. E efto manda o didlo Senhor que fe guarde

por ley.

Outra duvida. Item veyo duvida de feito fobre o perdam
jeral que ElRey fez cm que dezya

,
que perdoava aos ome-

ziados , com tanto que foflem a Cepta fervir certos annos

,

fegumdo requerya a calidade dos malaficios por que aíll am-
davam omeziados ; ficamdo regoardado aas partes feu dereito

de os poderem demandar cyvilmente por feos intarefes : fe

per ventura algu omeziado açepta o perdão , e durando o

tempo pêra fe correger amda em no Regno , fe pode fer ci-

tado , e demandado pola parte comtraira peramte as Juftiças

,

Aaaa ii que



\

55'4 Fragmentos T

que dê fiadores que acabado o tempo do degredo venha eftar

a comprimento de dereito fobrc o cyvil , e lhe paguem aquel-

lo que contra elles for julgado.

Determinacotn. Determinou o difto Senhor com acordo

de leterados
,
que os omeziados que açeptarom ou aceptarem

lemelhantes perdoes , nom fejam theúdos de darem nenhúa

cauçara nem fatisdaçam d'ell;ar a comprimento de dereito aca-

bado o á\diO degredo , nem de judicato folvenão , nem outra

algua • mais que liuremente ua feguir feu degredo que lhe

íor mamdado : e o tempo acabado , as partes demandem feu

dereito per hu devem e como devem. E diz o difto Senhor

que per efta determinaçom nom emtemde derogar em par-

te , ou em todo as lex e hordenaçoês feitas fobre aquelles

que ganharem ah^araes ou cartas d'efpaço fobre luas dividas

provadas, julgadas, ou comfeíTadas.

N. 6. Determinaçom fobre os Jilhos dos Çrclegos a-verem de er~

dar abinteftado nos bes dos irmãos.

ITem determinando acordou mais
,
que por quanto vjnha

muitas vezes em pratica , e era amtre os Dezembargado-
res algua dcferença

,
que quamdo uier cafo que algú irmaô

morreííe
,
que era filho de Crerigo ou d'outro algú coyto da-

pnado per lex ou Cânones
,
que o outro irmaÕ filho daquella

madre medes , e gerado daquelle illicito e dapnado coyto

lhe fobcedefe abinteftado , nom avemdo outro algum impe-
dimento , fenam per ferem produftos daquelle dapnado coy-

to : e allí poífom fobceder aos outros paremtes e dividos per

parte de fua madre comjumtos ; aíli que os irmãos , e os ou-

tros dividos ulteriores poíTam fobceder amtrefi abinteftado

,

aimdaque defceindam daquelle dapnado e illicito coyto , e per

linha de madre comjumtos.

N.
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N. 7. Detei'minaçom d cerca dos perdoes das mancebas dos

Crerigos é^c.

DEterminou elRey noíTo Senhor com algus do leu def-

embargo
,
que poftoque le atagora acuílumafc nos per-

does
,
que fe dauam a algúas mancebas de Crerigos , ou Fra-

des , Comendadores , homês cazados , ou mancebas folteiras que
teueflem rofiaes na mancebya

,
que já nom queriam eftar com

elles , e fe queriam afaAar e quitar de pecado em que aíll efta-

vam ; de le poer efta claufulla . f. Qiie lhe foffe perdoado bo

pecado pajfado ^ fe delias nom era querelado &c. Que daqui avara-

te fe nom pofelTe a di£la claufula
,
porque poemdofe ella em

os ditos perdoes , algúas vezes le acomteçeria aqueles que aíE

delias tinham querelado, as quererem ?cufar, e averem del-

ias as penas que fegumdo ordenaçom do Regno pêra ellas fam

poftas : ou pofto que as nom acufera , asjuftiças da terra que
foubeíTem que delias era querelado , as prenderiam fem em-
bargo do di£lo perdam. E aíG ellas nom fomente ficariam

fem perdam , mais ainda perdidofas d'algu dinheiro que pa-

guo tevefem pelo difto perdam ; o que nom feria jufto. E
por tamto hordenou o difto Senhor

,
que daqui avante fe-

nam ponha a difta claufula nos diftos perdoes ; mas que fe

ponha : Que fique refgoardado a algus que delias teverem que-

relado
,
que demandem as penas cyvilmente per bem da difta

querela peramte quem devem. As quaes lhe fam polias per

bem da difta hordenaçam. E em quanto durar a diíla deman-

da , nem depois que per femtemça for acabada , nom poffam

fer prefas ; e fe tenha acerca delias aquella maneira
,
que fe

ter deve em qualquer outro cafo , ou divida cyvil.

N, g.
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N. 8. Acerqua dos Desembargadores^ que mm ponham em seus

Jtgnaes cousa
,

que pareça que forom colura aqiiello

que assignarem.

A Os 14 de Fevreiro de 1478 eftamdo em Relaçom na

Cydade de Lixboa ElRey D. Affonfo , e o Senhor Frin-

çepe D. Joham feu filho noflbs Senhores , foi per elles de-

terminado com acordo d'algús feus Defembargadores
,
que

daqui emdiante nenhíí Deíembargador em lemtemça nem
carta que afigne

,
que a feu officio ou carrego perteça , nom

ponha em feu íignal
,
per que pareça que foe aaqueilo com-

trairo , nem ponham . « . , como algús coftumam fazer.

E mandou ella aqui aíll efcrever a mi Doftor N.° Giz. g^

N. ^. Das XXX dobras do rever dos feitos^ que sejam pêra El'

''
' Rey j e mm pêra os Remdeiros.

FOy duvida a cimquo dias do mes de Fevreiro de 1473
em a cidade Devora eftamdo ElRey noíTo Senhor em

Relaçom , íe as xxx dobras que fe pagam quamdo Sua Al-

teza mamda rever algu feito , e a Chamcelaria era arreinda-

da
,
pertenciam a ElRey ou aos Remdeiros. E por o difto Se-

nhor foi difto
,
que ha bem quatro annos que elle mamdara

que fe recadalfem pêra elle , e as nam ouveflem os diftos Rem-
deiros. E foe acordado que era aífy bem fe fazer

,
por quam-

to os diftos Remdeiros faziam quitas de femelhantes dobras,

o que era em dapno das partes comtrairas-

N. 10.
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N. IO. Determinaçom sobre apellaçoes das armas
,

que vão ao

Juiz dos feitos delRey , e mm aos Omãdores.

A Os xj dias de Julho de 1474 annos em Samtarem ef-

tamdo ElRcy noíTo Senhor em Rclaçom com acordo

de D. Álvaro leu fobrinho , e dalgus Doélorcs do feu Com-
felho e Defembargo , determinou poftoque ate ora algúas apel-

laçoes d'armas , e penas delias vicflem aos Ouvidores defta

Cafa , e per elles foíTem deíembargadas
;
que daqui em di-

amie todas fejam levadas ao Juiz de feus feitos a que per-,

tcncem í o qual as delembargara em Relaçom
,
por ferem

coufa de feus direitos. E manda aos Ouvidores que nom co.

nhcçam mais deftes feitos
,
porque lhe pras ferem defembar-

gados como difto he, e nom per outro algú Defembargador.

N. ir. O1ÍC os hes , ou revidas de Direitos Reaes se julguem

per o diélo Juiz dos feitos delRei segunde seu Regimen-

to
j
postoqiic sejam sobre forças.

ITem : com acordo dos fobrediftos determinou
,

que das

couias e bes , ou rcmdas de Direitos Reaes , demandados
com nome e calidade de força em elles cometida , ou per

qualquer outra maneira , conheça o Juiz de feus feitos , e

nom outro algií Defembargador ; e feram defcmbargados fe-

gumdo o Regimento de feu oíficio. E efto fem embargo da

determinaçom dada pelo Imfamte Dom Pedro , e de qualquer

outra em contrairo feita.

Todas as determinações de supra comp^ d. D. A*. S- v ( V^^^^
de D. AíFonfo V.

) „

N. ité
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N. 12. Qtte os Doíitores ora miiytos quer poucos .y se jumtem
. ,. e jíilgiiem os feitos de mortes. ','

AOs II de Novembro de 76. em Relaçom na Cidíide

D'evora o Senhor Bi fpo de Lamego , Regedor defta Ca-
fa da Sopricaçom , mamdou da parte do Primçipe nolTo Se-

nhor aos Defembargadores delia
,

que ora poucos ora mui-

tos
,
quantos forem cm eíTe tempo em ella , fe ajuntem e jul-

guem os feitos das mortes
;
que alTy ho mandava o di6to Se-

nhor.

!:. j:-.í r.' . ir . '.:>
. . ; ;. , ..

Lhnitaçom com o passe delRei D. Âffonso Qtãnto a deter-

minafom atras scripta com p. d. D. ^. ^. (*) cujus anima re-

duiescat. ...
Limitando elRey nolTo Senhor , e declarando a determi-

naçom que efta fuío fcripta aílignada per o Bifpo de Lame-
go que Deos aja

,
que fe emtemda per efta guiíHí : que

quamdo hi houver Defembargadores tamtos na Cafa que fejam

fete ou mais, que nom fejam aas mortes menos de fete. E
quamdo hi tamtos nom houver que paíTem o didio numero
de fete

,
que emtam eftem todos : e pêro ao dito numero

nom cheguem
,
polTam os feitos das ditas mortes defpachar,

e finalmente determinar como fe muytos mais foífem. E fe-

gumdo o comto das mais vozes fe faça a eixecuçam , e fe po-

nham os defembargos &c. Efcripta em Lixboa a xxvj de Ja-

neiro de 1478. E que pêro hy muytos mais aja
,
que como

forem prefemtes os ditos fete Defembargadores fem fofpeita,

que aquelles abaltem
,
pêro todos os outros hy nom citem.

( * ) As palavras que certamente aqui fe omiitíraó , bem fe fupprem pe-

las do §. feguinte.
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N. 13. Determinacàm açerqua dos privilégios das veuvas.

AOs xxvj dias de Janeiro de Ixxviij eftamdo ElRey noíTo

Senhor em Relaçom foe duuida , fe o privilegio que
per dereito, e ordenaçam he dado aas viuvas, fe fe eftem-

dera aíli aas mulheres que numca cafarom , como aaqLicIIas que

já forom cafadas e lhes morrerom os maridos. E ouvidos -feus

leterados determinou
,
que aífy fe eftemdam os privilégios

aaquellas mulheres honeftas , e que honeítamente viverem que
nunca cafadas íorom , como aaquellas que já forom cafadas.

E que daqui emdiamte fe guoarde aífy e pratique.

Item foi também duvida, fe algúas mulheres forem liom-

radas , riquas , e de linhajem, fe fe averam por taes
,
que fe

ajam por viuvas
,
pcra lhe ferem outorgados os pirivilegios de

viuvas. E foi per o fobredito Senhor determinado
,
que fe

algíías tacs teverem jurdiçom, que taes nom ajam os privi-

légios de viuvas; e fe jurdiçom nom teverem, que os ajam.

N. 14. Determinacàm : que postoque M feito specialmente seja

cometido a hn Desembargador a que nom perteça
,

que os des-

embargos delle se façam per o escripvani a que pertecer ^ e nom

per outro , com p. d.

DEtcrminou ElRey noflb Senhor , que quamJo quer que
o Corregedor , ou outro algú Defembargador defembar-

gar algúas cartas
,
que primçepalmente a feus oflícios nom

pertemçam , e elle as defpacha e aíigna , ou por lhe fer ef-

pecialmente cometido , ou por hy nom fer aaquelle tempo
outro algú Defembargador , alTy como quamdo a cafa fpaça-

da , e o Corregedor ou outro Defembargador amda com El-

Rey
;
que taes cartas , ou delembargos fejam feitos per os

efcripvaês do officio a que taes cartas pertemçeriam , fe os

Defembargadores foflíem prefemtes ; e nom per os outros

.Tom. Ill Bbbb ef-
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efcripvaês. E efto fe emtcmda quamdo os efcripvaes do of-

íicio forem prelemtes no lugar : ca no cafo que prefemtes

nom forem , os que forem prefemtes quaesquer que fejam

os façam.

N. 15'. Qtie se algú culpado em malejicio se apmníar em Juí-

zo ãezenido que quer estar a dereito y se o averam por

seguro.

A Os XV dias de Janeiro do naçimento de noíTo Senhor

Jefu Chrifto de 1443 eftamdo o Senhor Infamre D.
Pedro Regem te em Relaçom com algíís do Com fel ho , e

com os leterados , e Defembargadores dclRey nolTo Senhor

fe moveo duvida ; fe algu homem que fofle culpado em al-

gú malefício vielTe a juizo pcramte o Corregedor , ou outro

qualquer Defembargador , diíTeífe que fe oferecia a eftar a

todo comprimento de dereito fe moltrar fem culpa ; fe de-

via de fer ávido por feguro e refponder foito, por fe aíTy

oferecer , ou prefo refpomder
,
pois nom tinha carta de fegu-

rança íignada per Defembargador a que pertemcia , e fcel-

lada do fcello do dito Senhor. Determinou o diclo Senhor

com os fobredidlos
;
que tal como efte , fenom tever carta

de fegurança na forma que deve , ou defembargo pofto per
aquelle a que pertemce na emformaçom que deu pêra aver

que refpomda prefo : e efto fe emtemda fe ata três dias de-

pois do defembargo pofto tirar fua carta , e profeguir feu
feito; falvo fe per algúa jufta razom for retardado de a nom
poder tirar

,
que per fua mingoa nom feja : e o Defembar-

gador ou Juiz deve de poer o dia do defembargo
, por fe

em efto nom fazer emgano.

•) '<'j':

N. 16.
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N. 16. „QLicfó os natuiacs do Reino poíTaó trazer armas. „

A Os xvij dias de Março do naçimento de noíTo Senhor

Jcfu Chrifto de 1442 annos eftamdo o Senhor Imfamte

Rcgcmte em Relaçom com algus do Comfelho , e com os

Defembargiidores , e leterados delRey noíTo Senhor ;
determi-

nou
,
que o privilegio e mercê que por ElRey noíTo Senhor

novamente he dado que todos poflam trazer armas , fe

eftemda fomente aos naturaes , e moradores do Regno j e

nom aos eftramgeiros , nem judeos , nem mouros.

N. 17. Acordo da Relãfom
,
que primeiro passe carta eixeattot.

ria que a semtença^

A Os xix dias do mez de Abril de 146o em Samtarem
em Relaçom eílamdo em ella o Senhor Bifpo de La-

mego Regedor , ho Doí^or Joham Teixeira do Confelho del-

Rey , e o Corregedor Pêro da Cofta , e Joham Femamdes
Godinho ; foi movida comtemda fobre huma carta executó-

ria
,
per que mamdavam degradar hú capelim mouro coin va-

raço e pregam pella Villa. E o Delembargador per que avia

de paflar mamdava
,
que fe fezeíTe logo a fcmtemça , e fe deíFe

ao caminheiro que a levaífe ; e nom paíTafle a difta carta ex-

ecutória , nem elle a queria aíignar. Sobre a qual duvida foe

trazida a difta carta e femtemça aa di£la Relaçom : e nas

coftas da dida carta executória foe pofto hú Acordo ílgnado

pello di£ío Bifpo e Defembargadorcs que tal he : Acorda-

rem em Relaçom
,
que ella carta fe aligne e afeie , e paíFe

carta primeiro, e venha certidam de como fe executou, e

emtam paífará a femtemça ; e aífi fe faça daqui avamte em
femelhantes cafos , c em outra guifa nom , como fe ora

fazia.

Bbbb ii N. 18.
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N. i8. Eítes som os Passes que ElRey vosso Senhor tem ouior"

gados ao Senhor Dom Álvaro seu sobrinho , Regedor por

elle da sua Casa da Sopricaçam.

DOm Aluaro fobrinho amigo : Eftas fam aS cartas
,
que

vos damos noíTa autoridade e poder
,
que palT.es com

VoíTo paíTe , e também defembargos em que ponhaes voíTo

paíTe
,
pêra per elles fe fazerem as cartas e liuramcntos.

Primeiramente : em perdoes em que os culpados nom
mereçam morte , nem cortamento de nembro , femdo feus com-

trairos comtemtes.
, .„_

Item : aleuantamemto de degredo , com tamto que o
degradado nam tiuelTe ja ametade do tempo.

Item : Emançipaçam de home amte de xx. annos , e de

molher amte de xviij : com tamto que feia em idade , e por

caufa razoada.

Item: efpaço diuidas,a fora as noíTas.

Item : mandar reuer feito ja defembargado per pelToas

que tenham poder de o defembargar
;
poemdo a parte com-

depnada a cauçam de xxx efcudos d'ouro fegumdo he orde-

nado.

Item : dar carta de fegurança amte de féis mezes em ca-

fo de morte de homem , e amte de trinta dyas em cafo de

feridas abertas.

Item : chamar algus Corregedores aa Corte por culpas

iem que feiam achados , ou por coufas fecretas que lhe quei-

ra mamdar.
"• Item : que Crerigos poflam comprar bês contra ha Or-

^enaçam com as comdiçoes que fam acuílumadas de fe poer

tias cartas.

Item : defpemfar que por algumas neçefidades nom fi-

quem os bês do teftador em Refido , aimda que paíTe o anno,

E porem mamdamos ao nolTo Chamçeler mor , e a to-

' V .^ dolos
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áolos outros noíTos Defembargadores e oificiaes , a que per-

temçcr
,
que com os diftos voflbs paíTes paflem as di£las car-

tas , e defembargos
,
pella ordenamça e maneira que as ate-

qui paíTauam com os noflbs palTes , fem duuida algfia que a

elle ponham ; fem embargo dcfte Aluará nom fer paíado per

noíTa carta afcUada do fello pemdemte , nem palTar pella

Chamcelarya da noíTa Camará, porque nos fuprimos todo o

que dello falleçer ; e nos praz que efta feia de tamta força e

valya , como fe pella dita guifa pafafe. Feito em Alcmquer a

xix dias d'Outubro anno do Senhor Ihú Xp.° de J473.

Item nos praz
,
que nom recebaes fofpeiçom que vos feia

pofta d'algua peíToa , fe vos nom prouuer ; faluo nos feitos

próprios do Duque voíTo Pay , ou de voflbs irmãos , e dos

criados continuos das fuás cafas , e da vofla , ou vos em ai»

gíía femtirdes por fofpeito.

Item : que quamdo o Chamçeler mor for ocupado em
noflb fervifo , ou nom eftever omde nos eftevermos com a Ga-

fa , leixe os fellos a cada hum dos Defembargadores da Re-
laçom , o qual o terá , e defcmbargará todolos feitos que aa

Chamçeler fobredito pertemcem em Relaçom.
Eftes paíTes fam efcriptos , e aflentados per o Doutor

Nuno Gonçalues no liuro per omde fe efte trasladou.

N. 19. Capítolo das tiirtudes que se requerem a bo yulgador i

Traslado do liuro que fez o muy alto , e muy excelemte D%
Ediíarte per graça de Deus Rey de Portugal e do Algarue ,

Senhor de Çepta.

POr os falecimentos que veio em muytos , comíirey que

a bô Julgador fe requerem eftas virtudes , as quaes fcre-

puo pêra cada hú de li e doutrem poder femtir
,
quamto pê-

ra tal carrego he pertemcemte. Primeira ; lhe conuem d'auer

hua direitura geral de uomtade em todalas coufas , com de-

feio de fazer dcreito de íi , e dos outros por achegados que,

íe-
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feiam , tam rigo que temor ou afeiçam nom o torve , nem
uença : c aquefto aa uirtude da Juftiça direitamente pertéce.

ScgLimda
j
que tenha gramde e bô emtemder , demoftrador da

uerdade
,
per uerdadeiro iuizo , natural e boa Içiençia , com

platica das leis , ftilos , e coftumes ; e que conllre os feitos

por conhecer a uerdade , e fazer iuftiça , e nam por os torcer

a feu defejo elpecial : o que fe fas como comuem per Pru-

demçia. Terceira
;
que fe tempere quando fe trigar ou lar-

guar mais do que comuem , ou per fanha fe acerader pêra

executar algíías coufas contra direito ; ou per feguir uomtade,

proueito , ou prazer
,
quizer iulgar fem razam , ou leixar de

comprir o que deue : pêra que fe requere gramde Tempe-
ramça. Quarta he

;
que perfeuere em bem obrar , aílí que per

medo , receo ,
perda fua , defprafer doutrem

,
pigriça , ou fra-

queza nom leixc de fazer o que dereitamente deue
,

guar-

dando a uirtude da Fortaleza. A efperiencia bem moílra que

por falecimento delias partes algus , aimda que laibam e ue-

iam o que he direito de iulgar, falecem por corruptas von-

tades
,
que vem da mingoa da uirtude ierai da Julliça. Ou-

tros que aiani bô defeio , nom tem iuizo e faber natural pe-

ia conhecerem o que fe deue fazer. E que tenham boa von-

tade , fe nom teuerem faber de lex , hordenações , coftumes

da teiTa , feu iuizo a todolos cafos nom pode proucr como
conuem

,
per minguoa de fçiencia , ou gramde e bõ coÍlu-

mes. E temdo emtemder e geral boa uomtade muitos
,
per

cobyça , defeio , afeiçam , fanha , ou trigança falecem
,
per nom

guardar Temperamça. Outros com receo , e empacho
,

per-

guiça , e fraqueza iam tornados de fazer iuftiça
,
por defeélo

da Fortaleza
;
porque temtados por cada hua deitas guifas

nom aturam na boa temçam geral que amtes auiam , nem iul-

gam o que primeiro bem poderam emtemder. E porém fam
neçelTarias a bã bo iulgador auer todas eftas uirtudes em fo-

íiçiencia
,
porque faleçemdo muito em algua pofto que as ou-

tras razoadamente aia , comuem que numca de boa execu-

§anx dos mais dos feitos. E bem fe poderá dezer nefte cafo
"-' aquel-
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aquelle dito de noíTo Senhor : ^wm falecer em hiia parte , em
todas será culpado. E diz no Liuro das Colacçoês por emxem-
plo da Confçiencia

,
que nom he deferemça por íeu mai dos

que tem hú caftello íbrlhe filhado per ciina das torres , ou

por outro pequeno lugar
,
pocs per cada hua deitas guiías o

perdem ; e alTy nom prefta muyto guardar iuftiça cm as cou-

fas que parecem gramdes , c por húa pequena d'afeiçam , fa-

nha , ou reçeo fazer coufa contra direito , ou leixar de com-
prir o que he obriguado , e leia por ello pêra fempre per-

dido. E aqueílo fcripui
,
por ver muytos fallar nos feitos atre-

uidamente por o que fabiam , femdo corruptos per mimgoa
de cada huu das partes fufodiíSlas j e outros com esforço de

boa uomtade e natural emtender querem com perfia fallar
,

e determinar no que nom fabem , nem bem poderam emten-

der por mimguoa de fçiencia , ou de bó e gramde coilume.

E por fe conhecer como fomos per afeiçam emguanados , e

nom damos direito juizo ; eu coinfirei que fe tal coufa en-

finamos ou mamdamos fazer
,
que Hmpres pareça , como le-

var hua aue de caça , tanger , Icrepuer , e lemelhamte a híí

que numca o fez
,
que fe também como nos prazeria o nom

faz
,
que logo hé caíligado , ou per efcarnho em menos pre-

fo trazido. E fe algu que o faiba fazer ho prova com a mao
que o nom cuítuma , conuem que fe ache mui toruado : e

por muito fem ieito , e empachado que fe ueia , nom fe cul-

pa , nem lhe parece rezam fer por ello prafmado ; nom com-

íirando quamto menos o que numca tal coufa uzou deuia cul-

pa y cá. per emtemdimento nom ha fabe , nem doutra mao a

praticou
;
porém noíTa afeiçam faz em geral parecer que he

dereito , os outros que de todo faber , e coftume falecem que

fejam reprcmdidos , e prafmados ; e os que ai nom falece

fenom ufimca da outra mao , moftrar que nam fam de cul-

par. E aílí como em eÃes cafos per afeiçam o noflb juizo ve-

mos errado , tal fe faz nos outros feitos
,

por que nos deue-

mos perceber , e guardar que nam fejamos alli emganados , ou

forçados. Ou fe tamta força nom femtimos em nós
,
que ef-

cuze-
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cuzemos filhar carrego daquelles feitos omde fofpeitos fomos

,

porque fe podemos eia algíí dos outros falecer per minguoa

de cada húa das uirtudes fufofcriptas
,
que mais fe fará omde

per afeiçam efcura nolla viíta de emtcnder nom virmos o ca-

rninho da verdade ; ou que o vejamos , vem.cidos por fraque-

za feguir o nam podermos : porê a mais fegura parte a quem
juílamentc quer viver, hc numca tal carrego açeptar omde
fofpeito fe conhecer. O fe ouver fobre ello neçeífariamcnte

d'obrar , feja com gramde relguardo dos erros em que pôde
cayr

;
guardamdo fempie aqucllas virtudes principacs de Jufti-

ça , Prudemçia , Temperamça , Fortaleza ,
perque todalas cou-

ías mais perfeitamente fe fazem. Sobre efta maneira de juftiça

a mi parece, que algíjs tem em feu juizo híía balamça tam fo-

til e dereita
,
que qualquer coufa que de rezam e direito de-

facordam , logo a moftra ; nem le torva por afeiçam
,
proveito

,

perda
,
prazer , ou fanha : outros per comtrairo que nom íim-

tem fenaÓ as coufas de gram comta
,
per geito natural , mao

coítumc , ou defordenada vomtade. Poremde aquelle que per

mercê do Senhor tever o dito officio de juizo , ein cada hua

coufa nom o guardamdo cae em mor culpa ;
fegumdo a fanha

de noíTo Senhor Jefus Chrifto que di/. do fervo que nom fabe a

vontade de feu fenhor , fe a nom faz que de poucas feridas fe-

ria ferido , e aquelle que ha íabe , e a nom guarda de muitas.

Porem nom pemfem que por ha nom fabercm Iam de todo ef-

cufados
,
porque determinado he que a nigrigemçia nom efcu-

fa o pecado. E deito fe podem tirar duas comclufoes : pri-

meira
,
que le conheçam os que muito femtem feus desfaleci-

mentos , ferem a mais obrigados , f^nam comprirem o que lhes

bem demoftra leu direito juízo: fegumda
,
que fe tamto nom

fimtem , nom cream fempre feu juizo , mas obedeçam aas pef-

foas que devem , e a geral opinião per os mais dos virtuofos

aprovada
;
porque fcm duvida efte he o mais feguro , e me-

lhor caminho , fabemdo que nam efcufará emmenda dos erros

em que cayrem , por nom faberem o que theudo fam de fa-

ber. Aos fenhores que tem Regimento deita juítiça judicial

' com-
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comprelhes aquellas outras partes
,
pcrque todalas coufas fc

fazem virtuofamentc .f. boa vontade, per que fcjam fcmprc mui
dezcjofos de fazer a todos dereito ; emtemdemdo que aqucfto

he híí dos primcipaes ramos de feu officio
,
polo qual percal-

çará gramde galardam y quamdo o bem fezer , de noíTo Se-

nhor Dcos com louvor, amor, obediência dos homes : abaílam-

te poder de fortaleza , coraçam , compreiíTam , e vomtade
,

perque poíTa foportar os trabalhos das audiências , defembar-

gos
,
perdemdo fono , comer , beber , folgamça ,

quamdo com-
prir; nom fc vemcemdo por amor, temor

,
proveito, prazer,

fanha : do fiber quamto em todo pêra efto mais foíTe , tam-

to era milhor ; mas omde o feu nam abaftar , deve conhecer

quaes fam as coufas que nam fabe nem pode bem emtemder

,

e que lhe comvem regerfe per a determinaçam dos leterados.

E fe o feito tal for , falamdo com aquelles que por milho-

res , e fora de fofpeita conhecer , fazemdo que lhe moílrem

o que lhe dizem em prefemça daquelles que rezoadamente em-

temderem;ou elle per 11 o veja, fe fabe emtemder latim: de

tal guiífa que vejam fe o texto , e grolTa do Doftor aquello

dizem , ou leterado per femelhamte o quer apricar ; e alíi das

Leis , e cítillos , e coftames do Regno : cá em todo efto per-

têce ao fenhor muy difcretamente efculdrinhar , e conhecer as

coufas que emtram em juizo de boa rezam , ou fam aíH cof-

tumadas
,
que bem fabe a maneyra que fobre ellas fe deve ter

;

ou II pertecem aos leterados de as determinar com os avifa-

mentos fufofcriptos. E quamdo algu fenhor taes virtudes bem
ouver praticar com a mercê de nolTo Senhor Deos , fará bem
em efta parte governar a juftiça ; nom fcmdo embargado per

outros gramdes azos , emfirmidades , e pezados feitos
,
que o

façam nom poder abramger a todo como dezeja,bem labe,

e poderia , fe de tal guifa nom foífe torvado^

Tom. IIL Cccc N. ao.
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N. 20. Dcíermiíiapm assignada per ElRcy Dom Joam o

...;, , Segundo.

AOs vij dias do mes de Dezembro de Ixxxvj cftamdo ElRey
nofíb Senhor em Relaçam na Cidade de Lixboa foi fei-

ta duvida a Sua Alteza ; fe os vaíTallos que ora novamente Sua

Alteza ordenara que fe chamam vaíTallos das lamças íTe (*)

fua merçe de efcufarem jugadas os que em terra jugadeira vive-

rem
,

pofto que fobrealvaraes de fervjços nom tevefíem. E
Sua Alteza determinou

,
que os vaíTallos poílo que das lam-

ças fejam
,
que fobrealvaraes de ferviços ou linhages nom

teverem, efcuzem jugadas .f. xxx alqueires de trigo fomente

c mais nom ferom , a fora da ordenaçam que ElRei feu Pa-

dre que Deus haja fes em Caítella. E eu Doutor Nuno Gom-
çalves o efcrepvy aífi per feu mamdado : eram prefémtes o

Regedor , o Chamceller-Mor , o Doutor Fernam Rodrigues ,

o Doutor Rui Boto , o Doutor Diego Pinheiro , o Liçemcia-

do Rui da Grãa , &c.

N. 21. Determhiaçam com o passe delRey Dom Joham o

Segumdo.

AOs xxiiij dia? do mes de Julho do anno de noíTo Se-

nhor de 1487 eílamdo ElRcy Dom Joham noíTo Senhor

em Relaçom na fua Villa de Santarém ; fendo requerido per

feus Defembargadores
,
que lhes fezefe Sua Alteza merçe de

hua parte dos feus emcoitos poftos de pena pêra Sua Alteza

nos feus privilégios a quem lhos brita , e comtra .elles uay
;

por quamto numca fe per feus Almoxarifes recadam , e aíli por

le nona executarem , nom reçeam todos de lhos quebrantar.

De-

(> Ha acjui hum pequeno claro no Original.
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Determinou Sua Alteza per fazer mcrçe a todos fcus Defem-
bargadorcs , Vedores de lua fazemda , e a outros aos quaca

o dito privilegio com a dita pena de emcorrimento de fcu?

emcoutos fe eftemdem
;
que ametade dos ditos cmcouros fi-

quem pêra fua Camará , e fe arrecadem per feus Officiaes pê-

ra elle , fegumdo a forma dos ditos previlegios ; e que a ou-

tra metade feja pêra quem quer que os acufar. E que dello fe-

jam Juizes feus Almoxarifes , ou Recebedores omde quer que

o cafo acomteçer , e elles as julguem , e de apelações e agra-

vos pêra o Juiz de feus feitos : e eu Doclor Nuno Gomçalvcs

per mamdado de Sua Alteza efcripvi aqui ; e o aíSgnou o dito

Senhor, pcra daqui fe darem tralados públicos per leu Cham-
celler Mór aaqu::llès que es quizerem tomar , Scz. E ao allig-

nar mamdou Sua Alteza que nom foíFe metade, mas que fe-

jam fomcmte dous mil reaes ; e que omde nom. ouverem Al-

moxarifes , ou Recebedores
,
que fejam dello Juizes os Juizes

Ordinários dos lugares omde lhes leu; privilégios quebramta-

dos forem , c que de todos pêro as apeilaçowS venham ao

dito Juiz dos feus feitos , &c. (*)

N. 22. Titolo do perdão que dao os Titores em nome dos

horfãos.

A Os vimte dias do mes de Abril do anno do naçimento

de noílo Senhor Jefu Chrifto de 1486 na Villa de Sanea-

rem , ftando ElRey nolTo Senhor em Rclaçam com os do feu

defembarguo , detriminou , eftabeleçeo , e mamdou com acor-

do dos fobrediclos
;
que todolos perdoes que pollos Titores

fem fraude nem emgano ata o prefemte foram dados em no-

me dos horfáos
,
que fo fua tutella ou cura eftava , aalguas

peír)as , feiam alTv firmes e valiofos , como fe per elles hor-

fáos fendo de diuida hidade dados foífem j fem iá mais os

Cccc ii diftos

(*•) Segue-fe aqui o Regimento da Cafa , que irá em ulcimo lugar.
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diftos horfâos em algtí tempo poderem pollo difto cafo acu-

far ou demandar os que afly ata o prefemte per os ditos feos

tetores em nome delles horphãos foram perdoados ; vifto co-

mo de longuo tempo neftes Regnos fempre aíTy foy huzado

,

e praticado , e fe amitiram indiftinftamente os lemelhantes

perdoes , e per elles fe davam aos culpados feus perdoes ; os

quaes lhes eram inteiramente goardados
,
poftoque pelos di-

tos menores naó foflem ao diante confirmados. Stabelcçeo

porem mais e declarou o dito Senhor
;
que quando adiante fe

tal cafo acontecer
,

que algús tetores perdoarem as mortes

dos pays , mães , e outros parentes , a que fobcedeíTem os

horphãos
,
que aífy em feu poder eítcverem

,
que aos ditos

horphãos fique refgoardado poderem , nam embargamre os di-

tos perdoes , acufar , e demandar os que aífy foram perdoa-

dos em nome feu pollos ditos tetores Á. os barões poderá

acufar ata hidade de vinte annos , e as fêmeas ate defoito

;

por quanto na tal idade pareceo bem ao dito Senhor
,
por nel-

ía poderem faber o que he feu proveito , e lhe vem bem , e

compre , e poderiam fer emancipados fe quizeíTem. E cazo

que dentro do dito tempo elles queiram acufar , ou demandar

os que alFy polo dito cazo foram perdoados per feus tetores ,

e ouveram per virtude dos ditos perdoes feus livramentos , te-

ram os que aífy forem livres , e perdoados , e hora por os di-

tos horphãos dentro do dito tempo acufados , fefenta dias def-

paço
,
pêra fe poderem poer em falvo , ou tomarem carta

de fegurança , e fe poerem a fedo pollo difto cazo , qual mais

quizerem : e dentro do dito tempo de fefenta dias nam feram

prezos
,

pofto que pollo dito cazo per elles horphãos feia

querellado. E paíTado o dito tempo de hidade de vilite annos

nos machos , e defoito nas fêmeas , como dito he , fe ata o
dito tempo os ditos horphãos nam acufarem , Ou demandarem
os que aífy pollos ditos feus tetores em nome feu foram per-

doados das mortes de feus pays , e maês , e parentes a que
fobçederam ; de hy por diante nam feram iámais amitidos acu-

zar ou demãdar os que aífy perdoados forom , e ouveram feus

livra-
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livramentos em nome feu poUos ditos tetores : antes os di-

tos perdoes ficaram firmes , ftaves , aíTy e tam compridamête

como fe per perdoes delles horphaos fendo em divida hida-

de dados , e gançados foíTem.

N. 23. » Sobre enumero dos Juizes nas Sentenças crimes. »

EM Lixboa xij de Janeiro anno 1487 acordou EiRey
Dom Joham ho Segundo noíTo Senhor eftamdo em a Re-

laçam da fua Cafa da Supricaçom com algús do feu Confe-

Iho , e Defembargadores
,
por melhor e mais breve defpacho

das partes
;
que poftoque pêra paflar acordo de Relaçom de-

vam fer acordados em hú defcnibargo três Defembargadores

ao menos em os feitos crimes ,
que quando a defembargar em

qualquer meza em Relaçom efteverem três Defembargadores
ou mais , e defacordarem em fuás vozes , e dous delles forem

acordados em hda fentença definitiva , ou interlucutoria
,
que

tal feito nom feja mais dado a terceiro, nem qúto, como fe

ata ora fazia com mais delonga dos ditos feitos , e detença

dos litigantes : mas os dous acordados aífcntem feu acordo de

Relaçom
, e aíTy palTe a fentença , e fe compra. E eito em

todos os feitos e cazos crimes
,

que nom feja de morte ,

nem talhamêto de nembro , nem de aleijam , ou feridas lai-

das em rofto. E cito com tal intendimento
,
que ante que afen-

tem tal defembargo em Relaçom , o falem ao Regedor delia

ou a quem feu carrego tcver
,
pêra elle comfirar aíTy logo fem

mais trafpaífo ho cafo qual he e de que peífoas ; e aíTy lhes

dizer que ho paífem per fi dous. E eito fe fará aíCy todo

em a dita Relaçom e Cafa delia , e nom fora nem per cafas

dos Defembargadores ; e o dito Regedor poítoque em tal

acordo dos dous nom feia
,
poera em tal defembargo fua mar-

ca ou guarda
,

pêra fe ao depois faber que paíTou afabendas

do dito Regedor.

N. 24.

/
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N. 24. í» Providencia para a breve decifao dos feitos. »

ITem mais mandou ho dito Senhor
,
que o Juiz principal

e Relator do feito em Relaçom , cuando lhe parecer feito

pêra ilTo que poíTa efcuzar fc lerem coufas fobejas e efcufa-

das , chame as partes cu feus procuradores , e íhcs diga ho
ponto , e duvida cu duvidas em que o feito fom.cnte eftá ; e

fe as partes ou procuradores o ally aíirmarem , eítem a fua

afirmaçom , e concórdia : fobre o que fe tomem as vozes , e

afentem ho defembargo , e acabem o feito. Nom tolhemdo
pêro a qualquer dos Defembargadores , fe quizcr que lhe leam
algum termo

,
procuraçom , ou confilfam , ou outra qualquer

coufa do feito , fe leer , e emtender ; nom tolhemdo nada

por tal brevidade ho faber da verdade inteira do feito , &c.

- . r- . j' Outra providencia. »

Acordam em Relaçom os do defembargo delRey com o
Senhor Regedor

, por bo defpacho , e brevidade dos feitos

;

que em todo feito que fe em Relaçom vir pêra defembargar,
e finalmente fe nom defpachar de todo, e ellc viíto fe pofcr

interlucutoria pcra ainda fazer algúa diligencia : por fe nom
perder o tempo que fe gaftar em ver , e emtender o procef-

fo
,
que em tal cafo o Defcmbargador e Juiz principal do

feito feia teudo e obrigado logo em a dita Relaçom aíTem-

tar e efcrepver em lembrança , aíignada pollos mais que fe

acordarem , a femtemça
,
que fe dará tanto que a dita inter-

lucutoria fe comprir , e diligencia vê feita , aífy de nom co-

mo de fi
;
pêra emtao logo aíFentar a femteça em o proceíTo

fegundo o dito memorial , e lembrança : fem mais fe tornar

ver o dito feito todo , e o dê a aíllgnar aos aífignados em a

dita lembrança
, vemdo-fe fomente o que novamente creçer.

E efta mefma maneira terá cada hu dos Defembargadores
,
que

- por
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por o dito Regedor forem cmcarrcgados que eftudem aigu

pomto de Direito , de lio logo verem aquclle dia que forem

encarregados 5 e cada liu tamto que tomar fua comcluzao do
que eftudar , a ponha em efcripto , com fuás alcgaçoC-s, ou cd-

mo lhe melhor veer ; e a traga em fua bolfa ou comfigo , cm
tal maneira que em todo o tempo ou tarde ou cedo cm que fo-

rem requeridos pcra dar fua voz , a pofsa logo dar fem mais

tempo dacordo. Ficando ao dito Regedor de cmtcmder em
o que o aíTy nom comprir , com aquella emenda que a elle bera

viílo for , &c.

N. aj. >» Sobre alguns pontos de jurifdicçaô dos Corre-

gedores da Corte. »

A Os XV dias do mes de Fevereiro de era de noíTo Se-

nhor Jefu Chrifto de 1488 , eftamdo a Cafa da Suppli-

caçam em a Villa d' Abrantes apartada delPvcy noífo Senhor,
e femdo duvida emtre os Corregedores do Crime , e do Ci-
vel a qual delles pertemcia de julgar , e emtemder nas

penas das armas , e do famgue , e penas das mortes
quanto aa pena do dinheiro j e aíTy a qual delles pertencia

conhecer do acoutamento das mullas ; e ííTy a qual delles

pertencia a almotaçaria , femdo a Cafa apartada do dito Se-

nhor. E ouvidos emteiramente os ditos Corregedores , foy

em Relaçam per os abaixo aílignados acordado
,
que por quan-

to as penas das armas , e do famgue , e mortes fam penas

de malefícios e crimes , as quaes também fe ao dito Senhor

fe applicam ou feus remdeiros ; e alTy a pena que pela hor-

denaçam he polia aos que em mullas amuam , e pela defeza

de nom amdar em mullas he malefício e delifto per a hor-

denaçam , e aífy o perdimento delias , e per o dito crime :

declararam que aíTy das penas do famgue , e das urnias , e

mortes , como do acoutamento das mullas , e aífy das outras

quaefquer penas que per ordena çctês , mamdados-, ou pregoes

fo-
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forem poftas , ora feia de dinheiro , ou de corpo , ou degre-

dos , o conhecimento pertença ao Corregedor do Crime ; e

elle as julgue fegumdo as hcrdenarrças íbbre taes ci^fos fcir

tas , e fegumdo coílume , e ftillos. E os feitos , e todas as

outras coulas a ahnotaçaria pertencentes, cnde a fobreditaCa-

fa fem o dito Senhor ellever ; vifto como os feitos e mam-
dados d'almotaçaria fam meros eives , fem hi emtrar algum

crime ao tempo dos mamdados
,
poíloque fobre o naõ com-

prir recreçam pela defobediencia penas de dinheiro , e de-

gredos , ou outras quaesquer , as quaes por defcenderem de

coufa çivel , ao Corregedor do Civel o conhecimento direi-

tamente pertence : declararam os feitos , coufas , e penas que

á almataçaria pertencem, e aíTy outras quaesquer penas que, por

' fe feus mamdados e femtemças nom comprirem , recreçerem
,

pertencer o conhecimento e determinaçam ao Corregedor do

Civel ; das quaes coufas conhecera fegundo as hordenamças

,

ftillos , e coftumes fobre taes coufas. E porem poftoque a fal-

íidade de pezos , e medidas amde com o regimêto da almo-

taçaria ; vifto como he delifto , e crime , declaram o conhe-

jcimeto fer do Corregedor do Crime , nom femdo aCafa com
o dito Senhor : e dcfta parte d'almotaçaria fe nom emterme-

terá o Corregedor do Civel. E por nom vir mais cm duvida

,

mandou o Senhor Regedor que fe aíTemtafle e afllnaíTc , &c.

N. 26. Oiie nom se dê ainda de braço sas:ral senom na Corte.

NO's ElRey fazemos íiiber a vós Dom Gomçalo de Caf-

telbramco , Senhor de Villanova de Portima , Governa-

dor da ncífa Cafa do Civel , e do noíTo Confelho , e aos nof-

fos Defembnrgadorcs da dita Cafa, e a todolos Corregedores

,

Juizes , e Juftiças de nolfcs Regnos
;
que nós ouvcmos por

certa emformaçam
,
que por termos tiradas as cartas de po-

bricfçam
,
que aas letras e refcriptos que vinham da Corte

de Roma fe foiam em noíTa Corte dar , fe fcguem e fazem

em
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cm noíTos Rcgaos fobre os bencfiçios , e couías Eclefiafticas

piais demamdas e comtcmdas , do que loiam ; c -fe dao muir

tas IcmtLTiiças per Juizes que per bem dos dites Reicriptos

fe toma , das quaes muytas fam erradamente dadas : e perque

mjaytas partes fam comtra juftiça oprimidas e agravadas
; 9

fe pêra exccuçom das taes femtemças e proceífos le dcíTe in-

dilHntamente ajuda de braço fagral , fera caufa de muitos per-

derem feu dereito
,
por ferem tirados da poíTe dos benafiçiosâ

coufas que juftamente peíTuiíTem j o que feria neçeífario fe fe-

guir
,
por os noíFos Defembargadores

,
que pêra taes ajudas

de braço fegral foíFem requeridos , averem fomente de enteii:)-

der na hordcm dos proceflbs tratados peramte os Juizes Ecle-

ílafticos , e nam da juJftiça dos diftos feitos. E qucremdo nós

a eftes emcõvinientes prover quanto com direito podemos, ditri-

minamos e mamdamos
,

que daqui em diamte as ajudas de

braço fagral fe peçam fomente em noífa Corte e Cafa da So-

pricaçam aos noíTos Defembargadores do Paço , a que o co-

nhecimento dos taes feitos hordenadamête pertence. Os quaes

por comtinuadamête comnofco amdarem , nos poderam talar

e comunicar quaefquer duvidas que em os diftos feitos acha-

rem
,
quando virem que he necelTayro

,
pêra com feu confe-

iho mãdarmos o que nos bem e direito parecer. E os diftos

Defembargadores do Paço fomente conheceram dos diftos fei-

tos , e determinaram em Relaçam fcgumdo hordenança , e

quamdo for neçefayro falaram comnofco como difto hé : e po-^

rem vos mandamos , e affy aos Defembargadores deflli Cafa
,

que nom tomes conhecimento de nenhíis feitos d'ajuda de bra-

ço fagral, em quanto acerca defta outra couía nom determina-

mos e mamdamos. líTo mefmo a vós difto Governador
,
qne

aífi o façaes cõprir e guardar. E todos , e quaefquer feitos d'a-

juda de braço lagral
,
que ora em a difta Cafa fe tratam

,

mamdarês logo trazer a efta Corte no pomto e eftado em que

efteverem cerrados e afellados ; femdo aíllnado termo aas par-

tes a que venham ou emviem requerer feu direito peramte os

diftos Defembargadores do Paço , que dos diftos feitos amdç
Tom. III. Dddd co-
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conhecer. O que vós e cUes aíTy comprircs fem duvida nem
embargo que nefto ponhaes

,
porque aíTy o avemos por nof-

fo ferviço e bem de jultiça ; e efto dctcrminani.os aíTy , fem
embargo dos Defembargadores da difla Cafa do Civcl citarem

em pofle de conhecerem dos didlos feitos d'ajuda de braço

fagral , e o terem aífy per feu Regimento. Feito em Euora

a iiij dias de Fevereiro. António Carneiro o fez anno mil qua-

trocentos e noventa.

: Comçertado comigo Diogo AíFonfo EfcrivaÔ.

N. 27v '> Sobre as apofentadorias dos Defembargadores e

-/; OíEciaes da Cafa da Supplicaçaó. »

EStamdo a Cafa da Supricaçam na Villa da Vidigueira , foi

acordado pelo Senhor Regedor , e pellos aqui aílinados

,

por quanto fe muitas vezes acontecia quando fe a difta Cafa

per mandado do difto Senhor mudava de hú lugar pêra outro
,

os Defembargadores , Procuradores , e Efcripvacs , e outros

Oíficiaes mãdavam amtes pidir e requerer poufadas , ou as

alugavam a algumas peíToas ; do que fe fcguia muytas vezes

muitos dos fobrediftos nom ferem apoufemtados fegíido o que

a elles pertemce , e ainda as yefes fe íiguia por iflb algus

efcandalos : que daqui em diante quamdo fe a dita Cafa ou-

ver de mudar de hú lugar pêra outro
,
que ninhu dos diftos

nam mamde a feus donos requerer nem pidir pouladas , fenam

ao pofentador da difta Cafa des que no tal lugar for , nem
ilTo mefmo as alugue a feu dono : e tome as caias , e roupa

que lhe dada for pollo poufentador, o qual com/irará a quali-

dade das peíToas , e a que a cada hú pertemce. E quando o aífy

nam fezer , cada hú que fe agravado femtir , fe íoccorrera ao

Regedor que em tal tempo for ou a quem feu carrego tever

;

e quem contra ifto for pagará quinhentos rcaes pcra as def-

pezas daRelaçam : e o poufentador que as ta es poufadas achar

aver-
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averbadas ou tomadas , as tomara e repartira a qlicm lhe pa-

recer que hc rczaó , fem embargo de já ferem tõínadas. E pof

fc melhor comprir,e nom vir mais em duvida , mandou o di-

to Senhor Regedor que fc aííentaíTe e affinaflcj

N. 28. » Sobre os fallarios dos Officiacs mandados fora a

diligencias. E fobre o privilegio de ^'oro dos Rendei-

ros nos crimes graves. »>

A Os oyto dias de Novembro de Ixxxxiij. Eftamdo elRey

noíTo Senhor em Relaçam determinou
,
que femdo delta

Relaçam emviado algíi merinho ou outro home de cavallo tora

do lugar honde cftever a Relaçam
,
que aja de mantimento

çimquêta reaes cada dia; e himdo algu homem, ou homês
do merinho , ajam a razam de quinhentos reaes per mes : e

ifto fe nom emtemda nos efcripuaês que já tem feu mamti-

mento pêra iílb ordenado.

E iíTo mefmo determinou
,
que nos malefícios graves os

Remdeiros nam fejam remetidos aos Gomtadores fegfido for-

ma de feus privilégios
,
que fua! teçam nam foi privilegiatlos

nos graves malefícios : os quaes graves malefícios fe erhtemdatíi

nos cafos que os Remdeiros fejam culpados com InfijÉs j ô

nos outros cafos lhes guardem feus privilégios.

N. 29. jUuara delRei nosso Senhor sobre o sentar dos ProcurO'

dores nas audiências.

NOs ElRci fafemos faber a vos doutor Ruy Boto* iIoÍTj

Chanceller moor ,que ora per nolTo efpecial mamdado
temdes carguo de Regedor da noíTa Gafada Supri caÇam , ea
outro qualquer que o diílo carguo ao diamte rever

;
qile a nós

he dift") que como quer que per direito e nolTa h"fdenàmça faÒ

detriminados os lugares^que os pnKiH-adorGS^da-at^ Corte ajum

Dddd ii ;wv.... „.. . _ de
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de ter nas audiências , ellcs dam lusar híls a outros de ma-

neira
,
que nam eílam alTcntados como deucm \ e quebramtam

cm ello o que o direito quer e noíTa ordenamça : o que nem
auemos por bem. E queremdo fobre ello prouer como com-

pre a noíTo feruiço , uos mamdamos , e alTy ao Corregedor de

nolTa Corte , e aos DcTembargadorcs que fazem as ditas au-

diências
;
que nom comfemtaes que nenhíí procurador fe af-

fcmte fenao naquelle lugar que aíJi he detriminado , íem nof-

fo efpecial mamdado : o que affi comprires, e fazei comprir

fem outra duuida
,
porque o auemos aílí por noíTo feruicio.

Feito em o Mofteiro Dcmxabregas a xij dias de Abril. Jorge

Afomfo o fez anno de 1494. - • ,

-, N, 30. J> Sobre o defembargar feito , em que houve

t, : /, 'ir . <, fufpciçaó de Juiz. 5»

ACordam em Relaçam os do defembarguo delRey noíTo

Senhor, que quado quer que algú feito per uia de fof-

peiçã for cometido aalgíi outro Defembargador
,
que o di6lo

feito fe defembargue no dia daquelle do (*) Defembargador que

auido for fofpeito na fua mefa
;
por que como quer que affi

o dito feito palTe a outro Defembargador, fempre porem o

di£lo feito fica intitulado no liuro da eftribuiçam fobre o Def-

embargador que por fofpeito he auido : e por feu efcripuam

ham de paíTar os defembargos que fe cm o dito feito paíTareni

,

e nom per outro algCí efcripuam.

N. 3 I. M Sobre a applicaçaó dos Relevamentos de Degredos. >»

SEja em lembrança que aos xij dias de Janeiro era de 1487
cftamdo ElRey noíTo Senhor em Relaçam nefta Cidade de

Lixboa , ouve por bem Sua Alteza por fazer mcrçê pcra as

def-

( * ) Talvez deveria eftar efcrito àiiko.
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dcfpezas da Relaçam

,
que os Relcuamcntos dos degredos de

dcmtro do Regno toíTcm pêra as ditas delpezas fcmdo ta

comtia de mil reacs , e d'hi pcra cima nam : e que iíto fe £c-

zefle affi em quanto folTe fua merçe. Eram prefemtes o Rege-
dor , Chanceller mor , doutores Diogo de Lucena

, Juam Fa-

çanha
, Joham Fernandes , Pêro Godiz.

N. 32. >j Sobre as declarações que fe mandão fazer

aos Libellos. »

MAmda ElRey noíTo Senhor
,
que daqui em diante fe nam

pratique nem guarde a hordenaçam, que per ElRey Dom
Joham que Deos aja foi feita

,
perque foi mamdado que os Def-

embargadores e quacfquer outros Julgadores que dos feitos

conheccflcm
,
quando mandaíTcm correger os libellos e quaef-

quer outros artiguos , decraraíTem logo as coufas em que fe

deuiam decrarar e correger : viftos os inconuenientes que fe

muitas uezes feguia da pratica da dita hordenaçam ; e uiílo

como per direito os Julgadores nom deucm eníinar aas partes

nem a feus procuradores , como hamde formar feus libellos

ou artigos. E mamda Sua Alteza
,
que a hordenaçam que dif-

poc a maneira que fe hade ter a cerca dos libellos e arti-

guos, que os Julgadores mamdam correger , c as partes ou feus

procuradores os nam corregem nos termos que lhe fam aíligna-

dos , fe guarde em todo e fe pratique em todas as audiências

como nelía he conteúdo. E outro li uemdo o di6lo Senhor , co-

mo muitas partes fazem em feus feitos dous procuradores e

aas uezes mais , e quando hamde razoar nos feitos pede cada

hú tempo pêra razoar nelles , e cada hu efcrepue nelles apar-

tadamente ; em que fe os feitos muyto retardam , e fe fazem

mores procelTos , do que fe faria fe hú fo folTe procurador , e

muitas uezes tornam a repetir híís o que os outros j a tem efcri-

to : e querendo Sua Alteza a efto prouer , determina e manda
que daqui em diante quando acontecer que em hú feito húa
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parte tenha mais de hu procurador , lhe nom feja aíTignado

mais tempo pêra ambos razoarem , do que legundo a calidade

do feito fe daria a hu fo procurador ; c que hu fo procura-

dor efcrepua no feito , e mais nom : e aquelle que no feito

ouuer de elcreuer e arrazoar
,
poderá comunicar e praticar o

feito e duuidas e direito delle com o outro ou outros pro-

curadores
,
que a fua parte teuer ; e elle fo efcreua o que a elle

e aos outros parecer per maneira
,
que faça hú fo razoado , e

nom efcreua duas uezes hCía coufa nem per aquellas nem por

outras palauras. E o procurador que o comtrairo defto fezer

,

pague por cada uez des cruzados pcra a piedade , e tiremlhe

as razoes do feito , e nom lhe fejam recebidas , nem uiftas. E
o julgador que o que di£to he nom guardar , e aílignar termos

defuairados aa parte que teuer mais de hú procurador , dando

a cada procurador de híía parte termo apartado para no teito

razoar
,
pague aa parte comtraira todas as cullas do retarda-

mento do proceflb que por caufa das taes dilações fe fezerem ;

as quaes determinações manda Sua Alteza que fe guardem por

lei e fejam regiftadas no liuro da Chamcellaria , e aííí no liurQ

do Regimento da Cafa do Çiuel ; e fe pobrique nas audiências

pcra a todos uir em noticia , e nom poderem allegar inno-

rancia. E eu Chamceller mor o efcrepui per mandado de Sua

Alteza em a Cidade de Lixboa três dias d'Abril do anno de

nofíb Senhor Ihíi Xp.° de 1500.
' . ri

Foy prouicada efta hordenaçam de Sua Alteza em a Cida-

de de Lixboa a faída da Relaçam logo no dito dia
,
que fam

três dias do mes d'Abnl de mil e quinhentos annos , cm audiem-

cia dos feitos do dito Senhor pelo Lyçcmçiado Ayres D'alma-

da do feu confelho , e Juiz dos feus feitos , femdo prefemtcs

todolos procuradores da Corte .f. os Liçemçiados Joham de

Braga Procurador de feus feitos , e Diogo Piris , e os bacha-

leres Joha Cotrim , e Joha Calaça , e Lyçemciado da Fonceca
,

e o Liçemciado Aluaro Martines , e Amtò Dias , e Gonçalo

Piris , e Diogo Taucira , e A.° Annes. Baltezar Fernandes efto

cfcripui. N. 33.



D E LegislaçaC. 581

N. 33. " Sobre a pena do que fere na Corte. >»

A Os xxiij dias do mes de Março anno de nolTo Senhor

Jhú Xp.° de mil e quinhentos e hu foi duuidado em
Relaçom perante ElRey nolTo Senhor j fe a ordenaçõ que Sua

Senhoria feita tem
,
que mada decepar a mao aaquelle que

ferir na Corte , fe a difta ordenaçom aueria lugar naquclle que

ferir em rixa noUa , como ha naquelle que fere de propofito

:

determinou Sua Senhoria e mandou
,
que a didla ordenaçom

haja logar e fc guarde e emxecute aíli em aquelle que te-

rir outro em rixa noua , como no que ferir de propofito
j
por-

que aífi o ha por feu feruicio, e bem de juftiça.

N. 34. j> Sobre as Citações para que he precifa Carta

de Camará. »>

FOy duuida , fe eftamdo o Marquez na Corte , ou outros

Gramdes dcftcs Regnos , feria neceíFaria pêra fua cita-

çom Carta de Camará ; e foram pérgumtados os mais anti-

guos efcripuaês aíE da Camará , como defta Cafa da Soprica-

çaó , e da Caia do Çiuel , e foi achado que no tempo dos

Reys paífados fempre fe uzou de ferem citadas femelhantes

pclfoas fcm Carta de Camará
,
quando eram achadas peíToal-

mente na Corte : e por tanto eftamdo na Relaçam ElRey nof-

fo Senhor ao derradeiro dia do mes de Dezembro do anno pre-

fente de mil e quinhentos e dous , detriminou Sua Senhoria

que tirando as Senhoras Rainha , e Infanta fua madre
,
pera

çitaçaõ de todos os outros Grandes de feus Regnos
,
quando

pefíoalmente efteverem em fua Corte , abafte ferem citados

pcUo efcripuam damtc o Defembargador que ouuer de conhe-

cer de feus feitos.

N. 3^

\
^
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N. 35'. í» Sobre a Ordenação qup permitte aos Judeos con-

y

verfos herdarem a fcus pais. j>

EStamdo ElRey noíTo Senhor em a Relaçam dn Cafa do
Ciuel da Cidade de Lixbôa aos xv dias do mes de Mar-

ço do anno do naçi mento de noíTo Senhor Ihvi Xp.° de mil e

quinhentos e deus annos , foi mouida duuida ; ie a hordena-

çam do fegundo liuro no titolo De corno o Judeu cmnverso aa

fe de Ihú Xp° deue herdar a feu padre e madre fe deue guar-

dar e praticar na foçeflam dos Xpaõs nouos, que fe em cf-

tes Regnos comuerteram e tornaram Xpaós , defpois que o

dito Senhor mandou tomar os moços Judeos , e os mamdou
bautizar : pêra que cada hu aja a parte dos bes de feu pay

é mãy mais e menos fcgumdo o tempo da fua conuerfam
,

como he cõmteúdo em ha difta hordenaçam. E o difto Se-

nhor com acordo do Governador , e Defembargadorcs que pre-

femtes eram , e do Chanceller mor detriminou e mandou

,

que a difta hordenaçam fe compra em todo , e aja logar em
todos aquelles que fe tornaram Xpaõs , antes que Sua Senho-

ria mandafle tornar Xpaõs os moços Judeus. E quanto aos di-

tos moços que per mamdado do di<fl:o Senhor foram baptiza-

dos , e bem aífy nos que do di£lo tempo em diamte fe tor-

naram Xpaós , e em eftes Regnos uiuem , e delles nom fugi-

ram , nom aja lugar a di£la hordenaçam ; mas na foçeíTam

e partilha dos bês das taes peíFoas
,
que do dito tempo da

tomada dos moços ata ora fe comuerteram aa nofla faníla Fe
,

e em eftes Regnos e fenhorios uiuem , fe tenha açerça deito

aíTy por refpcito dos filhos , como dos padres e madres fe

tenha aquella maneira
,
que per direito e hordenaçocns do

Regno fe tem e deue ter com os Xpaós lídimos filhos e

netos de Xpaós : nem fe faça quanto aa fofeflam dos pães e

mães e parentes deferemça algua amtre os di£los Xpaós no-

uos
,
que do difto tempo pêra cá fe comuerteram , e os ou-

tros
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tros Xpaõs uclhos filhos e netos de XpaÓs , nem quanto aas par*j

tilhas que amtre elles fe fezcrem: mas fcjam quanto ao que

ilito he auidos e julgados , como fe nunca foram Judeus

nem filhos de Judeus. A qual detreminaçam o dito Senhor;

mamda que fe guarde por Lcy , e fe regifte no livro da Cham-
cellaria , e fe tralade no liuro do Regimento da di£í:a Cafa

do Ciuil. E mamdou a mj diílo Chamccller Mor, que o eí-

crepueíTe aqui nefte liuro
,
pêra o Sua Senhoria aífignar.

-; Foi prouicada efta Lei e hordenaçam per o Licemçia-:

do Joham de Bragua, em fazendo audiência dos feitos delRey.r

o Licenciado Aires D'alniada aos xvi dias do mes de Marçaf

de mil e quinhentos e dous annos. Bakhezar Femamdesho,
efcrepui. j

Nr^jíís j» Sobre quaes paíTagens , e coílumagens fe levaraór

-- ' '~'i- ' aos Caftelhanos. >» i

MAnda ElRey noíTo Senhor
,
que as cartas e detrimina-

çoens que algas higares e Villas do eftremo tem
,
per

que he mamdado que hufem com os Gaftelhanos , como el-

les em os lugares de Caftella ufam com os Poftuguefes , , fe

emtemdam em efta maneira : que fe nos lugares de Caftella

leuarem aos Portuguefes e moradores neftes Regnos paíTa-

gens ou outras coftumagens , as quaes paífagens e coftuma*

gens nom leuam aos Gaftelhanos ou moradores nos Regríoà

de Caftella
;
que outras taes palTagens e coftumagens leuem

neftes Regnos aos moradores nos diftos Regnos de Caftella^

aíTy em os lugares do eftremo , como em quacsquer outros

que nom fejam mais alomgados do eftremo , do que forent

os lugares de Caftella , homde aos Portuguefes taes direitos^

e coftumagens leuarem
,
que fe nom coftumam leuar aos Gaf-

telhanos : e com efta decraraçam manda Sua Senhoria que fe

compram e guardem as ditas cartas e detriminaçoens , alTy aar

. Tom, III. Eeee cer-



cercadas di£las paíTagens , como de quaesquer outras colllima*

gens. Mas fe os moradores deftes Regnos fam tratados em Caf-

tella como os Caftelhanos , e lhes nom lenam outros direitos fe*

nam os que levam aos Caftelhanos e naturacs do Rcgno , nom
ajam lugar as diftas detriminaçoens , e ufcm com os Caftelhanos

como com os Portuguefes, quanto pertence aas paflagens e

coftumagens. i j. r?'j,ii

Outro fy mamda o difto Senhor, que tf capitolo de Cor*
tes

,
perque he detriminado que os Ouuidores nom poíTam

íeruir feus officios mais que três annos , fe guarde e com-
pra em todo com efta decraraçam e adiçam

;
que qualquer

Ouuidor de qualquer Comarca ou Villas ou lugar que acaba-

do de ter feruido três annos , uzar mais do dicto offiçio fem
efpecial liçemça e defpemfaçam de Sua Senhoria

,
per efe

^efmo feito emcorra em pena de des mil reaes, dos quaes

ametade feja pêra quem o acuzar, e a outra metade feja pê-

ra a Camará do difto Senhor ; e alem defto todas as fuaá

fentemças, e autos defpois dos didos três annos fejam ne-

nhus e de nenhuíí efeito , e elles paguem aas partes todas

as cuftas e defpefas
, que em os taes autos fe fezefem , e

lhes fatisfaçam toda a perda e dano que por iíFo receberem.

N. 37. j» Sobre os degredos para fora do Reino , de reos

de idade avançada. » í

NO's ElRey fazemos faber a vos doftor Ruy Boto do noífo

Confelho , Chamceller Mor que ora temdes carguo de

Regedor da noífa Cafa da Sopricaçam
;
que nós auemos por

bem que aquelles prefos e prefas velhos que vieram do Re-» |l

gno comdepnados em degredo , e por fuás idades nom fom
pêra yrem em noíTas galleas , nem menos pêra 09 levarem aos

nolTos logares d'alcm
,
que aos taes fejam mudados feus de-

gredos pcra os coutos e lugares do Regno , com algíí cre-

çimento de tempo fegundo forma de noíTas hordenaçoens :

noteficamosvolo aííí , e mamdamos que aíTy o façaes comprin

Feito
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Feito em Lixboa a xv dejunlio de 1502. "Vicente Carneiro
ho fez.

Trelladado, e concertado.

—
I
-- —.—

N. 38. Trallado da fentenca das dizimas do Reyno.

A Corda ElRey noíTo Senhor com os do feu defembarguo.
Viítos os Capítulos de Cortes antiguos

,
que defpoem á

cerca das dizimas das fentenças condenatórias que fe dam fo-

ra da Corte e Cafa do Çiuel
;
primeiramente vifto híí Ca-

pitulo deíembarguado em Cortes por ElRev D. Affonfo o Quar-
to : e outro delRey D. Fernando : e alfv outro delRcy D.
Aftonio Qi-iinto nas Cortes que fez em Lixboa na era de 1440
annos

, pcrque os ditos Reys determinara que as ditas dizi-

mas lenaõ Icvaílem , fena naquellcs lugares onde ouucfe fo-

ral ou coítume aniiguo pcrque foflcm deuidas , e em outra

maneira nom : e bem afly vifto outro Capitulo acerca defto

feito pello dito Rey D. Aífonio o Quinto nas Cortes que fes

em Euora no anno de 1475, em que determinou a requeri-

mento de feus pouos
,
que outro fy as ditas dizimas fe nom

kuaíTem homde fe nom coftumauam d'arrecadar
,
pofto que as

hy per foral ouueíTe ; e de as mais nom dar ; e que todalas

Cartas perque tinha feito mercê a algúas pcfloas foíTem fof-

penfas , e os que as teuelT-m nom uz^íFem delias , ate nom ci-

tarem e demandarem peramte o Juis de feus feitos as Vil-

ias e lugares , onde lhe taes dizimas foíTem dadas. E ouuido

o Doutor Joham Cotrim por parte dos pouos : e uifto co-

mo forom poftos éditos gcraes per mamdado do diílo Senlaor

,

pcrque todalas peír)as , a que fora feita mercê das ditas dizi-

mas ou delias tinhaõ fentenças , vieífem ou mandaíTem a cerca

defto requerer fuajuftiça ; e como o tempo que lhes pêra ello

foy aífinado foy paíTado e m.uyto mais , fem fe nioftrar nem
alegar per parte algúa

,
perque fe os ditos Capítulos e de-

terminaçoens nom deueífem comprir : Manda o dito Senhor
Eeee ii que
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que ôs ditos Capitolos e determinaçoens dos Reys léus írrr-

teçeíTores feitos acerca deíle cafo l"e guardem enteiramente

como nelles he conteúdo ; e que as ditas dizimas fe nam le-

uem mais , fenam naquclles lugares cm que per foral ufado ou
collumc antiguo forem deuidas , e le arrecadem per aquella

maneira
,
que pellos taes foràes ou coftume antiguo fe cuftu-

maram arrecadar , e em outra maneira nom : e aquellas pef-

foas a que d'algumas dizimas he feiro mercê , as nom poliam

fiauer , fe nam citando primeiro as Villas e lugares , em que

lhe faô ou forem dadas
,

perante o Juis dcs feitos do dito

Senhor , fendo-lhes julgadas per fentença. E por quanto de-

pois da fentença que Fernam de Mello Alcaide mor D'euora

ouue á cerca das dizimas da dita Cidade
,
por bem da dita

fentença foram dadas outras muytas, auendo refpeito c fun-

damento, que a dita fentença fazia dereito geral pêra todalas

Cidades e Villas deftes Reynos : e porque a dita fentença nam
feS direito gerâl , nem podia fazer prcjuizo aas outras Cida-

des e Villas que ouuidas nom forom ; e por fer dada por cer-

tas efcripturas e razoens particulares
,
que auia na dita Cida-

de D'evora ; e yíTo mefmo por nom fer ainda o dito cafo

D'evora fimdo
,
por ainda pender por embargos : Manda o

dito Senhor
,
que a exécuçam das taes fcntenças fobrefeja , e

fe nonl execute mais , fe nam naquelles lugares , em que per

fbral ufado ou coftumé antiguo fe leuaua ante das taes fen-

terlçâs fe darem , e per aquella maneira, que ante das ditas fen-

féngascrá foral ufado ou coflume antiguo de fe arrecadarem
;

e em outra maneira nam. E porem perque algUmas pcíToas das

que taes íentenças Ouveram , as podriam auer per alguma ou-

tra rezam efpecial , alem do geral fundamemto que fe fez

na fentença do dito Fernam de Mello
,
póderam os fobredi-

tos vit ou mandar moftrar fuás fcntenças a efta Corte peram-
te o Juiz dos feitos do dito Senhor , e alegar todo dereito

que por cilas entenderem ter ; e ouuidos com os procurado-

res dos lugares a que as ditas fcntenças tocarem , lhe fera fei-

to comprimento de juftiça.

r Efta
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Efta fentença tem o pafle delRey noíTo Senhor ; he
aflínada polo Chancellcr mor , e o Doutor Diogo Pinheiro Vi-

gairo de Thomar , c o Doutor Joham Pires , c o LiccmciadQ

Ruy de Graa , c o Doutor Francifco Cardofo , e o Doutor
Brás Neto.

Foi pubricada a fentença atras efcrita em a Cidade d©
"Lixboa aos xxi dias do mes de Março do anno de mil e quir

nhentos e onze armos em peíToa do Procurador delRey noíTa

Senhor Promotor da Juftiça , e de todos os Procuradores def-

ta Corte , e de muito pouo. Pedro da Mata efto efcreui. (*)

N. 39. jj Bulia do S. P. Leaó X.
;
que os Clérigos de Or-

dens Menores
,
que naó tem Beneficio , naõ gozem do pri-

vilegio de foro nos crimes de furto , e £díidade. »

LEo Epifcopus fervas fervorwn Dei. Venerabili Fratri Epif-

copo Laviacen/i falutem et Apojiolicam hmeàiEHonem. Honejlis

pctentitim ^prafertim Catholkorum Regwn et alioriim Principum ,

votis libenter amiuimus , eaque favoribus profeguinnir opportwiis.

Exhibita Jiqiúdem iiobis nuper pro parte charijjml in Cbrijio Filii

nojlri Emmanuelis Portugallia et Algarbiorum Regis Ilhtjlrts pe^

titio continebat
,
qiioà in Portugalliíe et Algarbiortivi Regnis et Do~

mifiiis Jibi /iibJeSiis adeo compluri',nitin Clericorum prtecipiie tonju-

gatorum ob initniuitatis audaciam crevit licentia delitiqtiendi
, ut

pãtica ibi prxfertim furti et falfi crimina cotmnittantur
,
quorum

ex iifdem Clericis aliqtii vel faflo , vcl conjilio , vel favore uon.

participes Jint , Clericali privilegio neqtájjime ahutentes. Quare
pro

f * ) Os Fragmentos copiados até aqui f.ió todos os que fc achaó até

folhas 55 ; á excepção do De CoUegio Jujtitix , que ja fe diíTe irá em
ultimo lugar. Na mefma pasjina principia hum Juramento ( fegundo as clau-

lulas ordenadas no N. ^. ailima ) fobefcriío fem data por muitos Defem-»
bargadores ; e depois com ella o do Regedor D, Luiz Pereira , como no
Prologo notamos. Entre os aíTentos dos mais Juramentos , c Poííes ainda

ha os poucos Fragmentos que fe feguem.
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pro parte diEíi EmmanucUs Regis nohis fiàt hmnHiter Jtipplicd-

tnm , ut in pranújjls opportiine proviãere de benignitate Âpcjtoli-

ca àígiiarenmr. Nos igitiir attendentes EcclefiajUcam Hbertatcm

nofi nuiloriim tutelam
, fed bonornm dnnitaxat eJTfe debere prají-

dium ; et ^quitati convenire , ut quos Dei timor a maio iion re-

vocat , temporalis coerceat Jeveritas difcipli7ia : tibi
,

qni diSíi

Emmaniíelií Regix Maior Capcllanus exijiis , et ipjius Emmanuelis

Regis Capellano Majori pro tempore exijlenti
,

qiiamdiu pTcefatiis

Emmamiel Rex egerit in hmnanis
,

qnofcimique Clericos in Mino-

ribns Ordinibiis conftitiitos , nulliim Bencficiími Ecclefiojiicimi ob-

tifientes
, furti vel fal/i criminis reos , tanqiiam Clericali privile-

gio mérito indignos , capiendi , et f^scularis Jnf.itia Mh.ijtris
,

per eos
,
protit exegerit deliSlorum qiialitas

,
piiniendos , troda ndi

plenam et liberam tenorc prafentinm licentiam concedimiis , et etiam

faciihatem, Non objlantibns Conjlitutioniltis , et Ordinatioriibus

jipoJioUcis
,
privilegiis qiioque et mdnltis ac literis Apojlolicis excm-

ptiomtm
,

qíiihuslibet ex diSlis Clericis Jub qtiibtijvis xerbonim

formis , et claufuUs ctiani derogatorianim derogatvriis , aliifqiie

fortioribns , efficacioribiis , et infolitis , irritaniibnjqiie Decretis per

nos et Sedem Apoflolicam , etiam motii próprio , et ex certa Jcien-

tia conccjjls , approbatis , et etiam iteratis vicihus innovatis
;

qui-

hits , etiatn Ji pro illornm jujjicienti derngatione de illis , eornmque

totis tenoribus de verbo ad verbum , non atitem per claufiilas ge-

fierales id importantes fpecialis , Jpecifica , exprejTa , et individua

mentia , Jeti quavis alia exprejfio habenda , aut aliqna alia cxqiii-

fita forma fervanda foret , tenores hnjiifmodi ac Ji de verbo ad ver-

hum infererentur pr^fentibns pro fufficienter exprej/ts habentes , iUis

alias in juo robore permanfnris , hac vice duntaxat fpecialiter et

exprcjfe derogamus , ceterifqiie contrariis qnibufciimque. Datiim

^gmje apud S. Petrum annp Incarnationis Dominicee M.D.XVL
XIV. Kal. Febr. Pontificatits nojiri atmo IV.

••'•',"'
j> Verfao. j>

Leo Bifpo , fervo dos fervos de Deos. Ao Venerável

Irmaõ ho Bifpo de Lameguo faude e Apoftclica beuçam. De
.. . .• .- -. . - . boa
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boa vontade concedemos aos honeftos dcfejos daquelles que

nos requerem
,
principalmente dos Católicos Reis e dos outros>

Principes , e fuás fopricaçoês com favores convenienteá com-'*

primos. Certamente pouco ha que por parte do muito amado
in Xp.° filho noíTo Emanuel , Illuftre Rey de Portugal c dos

Algarues , nos foy aprefentada hua pvtyçam , na qual fe con^

tynha
;
Que nos Reynos de Portugal e dos Algarues e nos Do-

minios a ello fojeitos , a licença de dclinquir principalmente

nos Creleguos cafados em tanta maneira por o pouco caftiguo

muyto crcçeo
,
que poucos malefícios , em efpecial furtos e

fal/idades , fe hy comcttam
,
que aigús dos diílos Crelcguol

Ou per obra ou confelho ou favor nos diftos malefícios nam
fejam participantes , do Crelical piyuilegyo feamente mal uivan-

do. Por o qual por parte do difto Emanuel Rey humylmentô
nos foi fopricado

,
que acerca das diftas coufas tiueíTemos por

bem de com Apoftolica benignidade oportunamente prover. Por

o qual nós confyderando como a Ecclefyaftica lyberdade nam
deue fer amparo dos máos , mas fomente remedyo para os

bons ; e conveniente coufa he que aquelles que o temor de

Deos nam afafta do peccado , a gravefa da pena temporal os

aparte : per ho teor deftas prefentes letras damos livre e com-
prido poder e faculdade a ty que ora es Capellaó mor do
diftô Manuel Rey , e aíFy ao Capellaó mor do difto Rey quê

por ho tempo for em quanto o diflo Manuel Rey uiuer
,
que

polTas tomar quaefquer Creleguos de Ordens menores que ne-

nhum beneficio Ecciefiaftico tiuerem
,
que forem culpados eiií

furto ou em falfydade, afly como juftamente indignos do pre-

uylegyo Crelical , e os entregues aos mynyftros da juftiça fe-

cular
,
pêra ferem per elles punidos, fegundo a qualidade de

feus malefyçyos ho requerer. Sem embargo das Conftituçoés
,

Ordenações Ápoftolicas , e preuylegios
,
graças , e letras Apof-

tolycas de exemçoês per nos e per a Se Apoftolyca concedidas

a quaefquer dos diftas Crelyguos per quaefquer formas de pala-

uras e clauzulas ainda
,
que fejam derogatorias , ou per ou-

tras mais fortes e mais eflícazes e nam acoilumadas , ou com
de-
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decretos annullantes , ainda que fejam de moto ptoprio e dé

certa fçyencya aprouadas e innouadas per outras vezes. As
<]uaes letras auendo feus teores por fulKcientemente expreíTos

,

afy como fe neftas prefentes de verbo ad verbum foíTem in-

íertos
,
per efta vez fomente efpecial e exprcíHimcnre dero-

gamos
;

pofto que pêra fua foíFycyente derogaçam, das diíftas

graças e de todos fcus teores fe ouvera de fazer efpecial ex-

pecifica c expreíTa individua mençam de verbo ad verbum , e

nem per craufulas geraes ho mefmo importantes , ou outra

qualquer decraraçam ou exqueílta forma fe ouuera de guar-

dar , ficando nos outros cafos as ditas letras em feu uigor : e

SÍTy naó obílantes outros quaefquer contrayros. Dado em Roma
junto com S. Pedro , anno da Incarnaçam do Sr. m. d. xvj. a

xix de Janeiro : do noíTo Ponteficado anno quarto.

N. 40. » As peíToas da jurifdicçaô do Capellaó Mór fomente,

podem trazer perante elle os feus contendores nas

c; ií :íís: :: caufas beneficiaes. >»

FOy duvida perante ElRey noflb Snôr em Celaçam fe hâ

Bula da Sanfto Padre
,
perque concedeo jurdiçam ao Capel-

Jam Mor dos Cortefaõs e peíToas nella conteudas , fe enten-

dera que as diílas peíToas fendo aílores podeíTem trazer feus

contendores reos perante ho difto Capeilam Mor em todas as

caufas de qualquer calidade que feja que os demandar quife-

rem
,
per aquella claufula da Bula que diz afiive et pajjive

j

ou fomente aquella claufula fe entenderá nas caufas beneficiaes.

E o difto Sór determinou
,
que hos diftos Cortesãos e peíToas

na difta Bula conteudas que fam da jurdiçam do CapcUam
Mor , fendo autores nom poíTim trazer feus contendores reos

perante o dito Capellaõ Mor , fe naò fomente nas caufas be-

neficiaes na didla Bula declaradas ; e que a difta claufula aElive

et pajjlve determine as claufulas precedentes que fala a cerca

das ditas caufas tocantes hos, beneficj.os,,^ e por ,ra,zam deles,

e
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e nam as claufulas feguintcs que falam cm outras caufas ei-

ves ou crimes
;
porque nas outras caufas que beneficiaes nom

forem pela fobredidla maneira hos diftos Cortefaôs e pelToas

de jurdiçam do Capellaô Mor, quando forem autores , leguiram

o foro do reo nos cafos em que por direito ho devem fcguir,

E quando as diftas peíToas forem reos , em todalas coufas go-

zaram da dita Bula , e feram demandados perante o di£í:o Ca-

pellam Mor , como na difta Bula he conteúdo. E por efta ma-

neira mandão di6lo Sór.
,
que fe pratique e ufe dadiftaBula,

e fe de em fua Relaçam aiuda de braço fecuiar em fauor e

ajuda da diíla jurdiçam , e doutra maneira naó : por que ain-

da que mais largamente fe podeíTe entender
,
por a dita Bula

fer a elle concedida, e fua tençam fer em a requerer como
di£l() he fomente , elle ha por bem e juítiça das partes nom
le ufar delia em outra maneira. Em Lixboa a ai de Maio
amio de 15 17.

R E Y .
.'

.

N. 41. " As Sentenças fejaô aífinadas por todos os vogaes ,

ainda os de contrario voto ; naõ pondo declaração que o dê
a entender : menos nas Sentenças lavradas por tençoens , em
que naõ aílinaó os vogaes que faÕ vencidos. >»

AVendo ElRey noífo Senhor refpeito a muytos inconve-

nientes que fe feguiam quando em alguns feitos avia

deíuairo amtre os Dcfembarguadores que eram dados por Jui-
zes , e fe punha o defembarguo que era uencido por as mais

vozes , e fomente afinavam os que eraó naquella tençam ,

c os que eram em outra tençam nam afinavam no aifto def-

embarguo , como fe ate ora fes ; determina e manda
,
que

daquy em diante em todos os feitos aflim eives como crimes

Tom. IIL Ffff que
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que em Relaçam fe houverem de defpachar , ou em que fo-

rem dados certos Juizes pêra juntameme deípacharem os taes

feitos ,
que afi nas interlocutórias como nas fentenças difini-

tivas
,
que fe ouverem nos taes feitos de dar, afinem todos os

ditos Defembargadores que no difto feito derem voz
;
pofto

que algum delles foíTe em outra tençaó contrairá aa tal inter-

locutoria ou difinitiva, que afi he vemçida por as mais vozes

:

os quaes afinaram fem apoftila nem outra algúa declaraçam,

por que fe pofa numqua faber quaes foram em outro parecer.

O que nam avera lugar nos feitos que fegundo fuás Ordena-
ções fe ham de defpachar por tenções efcritas nos feitos

,

por que nas taes fentenças afinaram fomente os que forem na-

quelle parecer per que a fentença he vemcida , e os outros

nam. E por S. Alteza afy o determinar e mandar , o mandou
afentar e efcrever nefte Livro que anda na mefa da Cafa da

Sopricaçam , e S. Alteza o afmou cm Santarém a vinte e oito

dias do mez de Junho de 1526.

R E Y , ! .

N. 42. » O Procurador Régio em Juízo nenhum feja deman-
dado ou demande , ainda nos cafos permittidos pela

Ordenação , fem licença delRei. ?>

NCs ElRey fazemos faber a vos Aires da Silva do noíTo

Confelho , e Regedor da nofla Cafa da Sopricaçam
;
que

nos formos ora emformado
,
que peramte oJuiz dos noíTos fei-

tos e em outros diverfos Juízos fe tratam muitas demandas

,

as quaes alguuas pefibas moverom contra o nofíb Procurador
,

e o mandaram citar , como per bem da nofla ordenaçam po-
dem fazer ; e polia vemtura fe cada hua das díftas partes nos

viera requerer a caufa per que afi citou noflb Procurador, nos

poderá alegar taes caufas e refoês em feu favor
,
que nom

fora
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fora neceíTario fazer a tal demanda , e lhe déramos final def-

pacho a feu requerimento : e queremdo nos ora prover e re-

mediar como fe tamtas demandas nom façam , c que as par-

tes que cmtcmderem ter direito comtra nos em algíías cou-

fas ajam melhor e mais breue defpacho , aucmos por bem que
daqui em diamtc o noílb Procurador nom refpomda a nenhua
citaçam que lhe fcja feita comtra nos , faluo leuamdo a pef-

foa que o citar noflb aluara de licença
;
porque dcfpois de

o ouuirmos , fe nos parecer que a tal caufa he duuidofa e

que pêra dctcrminaçam delia compre ver-fe per direito , lhe

daremos a difta licença pêra citar o difto noíTo Procurador
;

e com ella lhe refpomdera e em outra maneira nam , fem
embargo da ordenaçam &c. em comtrairo. Notificamosvollo

afy , e vos mamdamos que o façacs afy comprir : e traladar-

fe-ha efte Alvará no Livro das Ordenações que amda nefa Re-
laçam , e comprio afy

,
por quanto nos ho avemos afy por nof-

fo íerviço c mais brevidade do deípacho das partes. Feito

em Lixboa a xxviij dias de Março. Damjam Dias o fez a. 15" 14.

Nom feja ouuido afy mefmo o noífo Procurador contra parte

algíía que por noíFa parte queira demandar , fem noífo fpe-

cial mamdado.

>' Tem verba de que foi concertado efte traslado, t*

N. 43. 5» Bulia do S. P. Pio II. a inftancias do Senhor D. Af-

fonfo V. que os Clérigos que naô faó de Ordens Sacras

,

ou Beneficiados , naõ trazendo Habito , e Tonfura , naõ gozaô

do privilegio de foro. j>

PIus Epifcopus fervtis fervoriim Dei : Venerahili Fratri Epif-

copo Egitanienji falutem et ÂpofioUcam heneàiElionem. Aà
hoc nos Celcjtis Pater tiniverfali Ecckfia fiia Jporife reíJorem

injiitnt , et nobis oves fuás pafcenàas commifit , iit pro qualitate

regnorum et tempoaim côngruas leges et ordinationes (*) iujli-

Ffff ii tua'

( * ) O Livro , que copiamos , tem injihttit.
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tuanius , ac temerariornm prafumptionem digna correptionis tibe-

re cafligari mandemm. Sane pro parte charijpmi in Xp° filii

noftri Alfonfi Portugália et Âlgarbii , Cepta et Âlcacaris in

Africa Tini j P^cgis illujlris fiãt íwbis jitiper expofitiim : qmd
qiiaínvis decreta SanSíortim PP. , San6íionefqiie Canónica mandent

,

et etiam debitus ordo raticnis perfiiadeat , ta hi qtti niilitia cle-

ricali funt ajjumpti
, fi priíilegio ckricali gaudcre lelint , in Ton-

fura et Hahitu clericallbus imedere debeant ; veríimtanwi in Re-

gno Portugália , a nniltis annis citra
,
quadam inolevit conjuetitdo ,

qiia pqtiiis abujio dici potejl , iit quamphtres Clerici Habitmn et

Tonjuram faltini condecentem non deferentes
, fed crinúnibiis et ex-

cejfihiis immergcre , et ea detejlabiliter connnittere et perpetrara

non tremefcant , confidentes quod per eos Ordinários
,

qtiia Benefi-

cia Ecclefiajlica non pojfident , nec per fecnlares Jndices , Ojpciales ,

fcit Magiftratum , quorum jurisdifíioni propter hijujmodi caraSie-

rem clericalem ftibjeSli jwji fiint , minime punientur : qiio fit ut

exceffiis , et crimina hujufmodi impnnita pertranjeant ; et aliis de-

Unqiiendí via aperiatur
; jtiftitia non miniftrettir ; et qtiamphtres hoc

lelamine fe defendam in Clcricalis Ordinis opprobrimn , ac perni-

tiofum exemplum , et fcandalmn phirimoriim. Qiiare pro parte diSIi

Regis phirinmm affeBantis , ut Clerici difíoriim Regnorum in Habi-

tu et Tonfura clericalibus incedant , nobis fiiit hmniliter fupplica-

tmn , ut pro debito bonejiatis et jv.jlitia fuper pramijfis opportune

providere de henignitate Apojlolica dignaremiir. Kos itaque pra-

libati Regis pium et laudabile propqfitum in hac parte plnrimimi in

Díio commcndantes , ac hujujmodi fupplicatioíiibus inclinai

i

, fra-

ternitati tua per Apojiolica [cripta mandamus , qiiatenits pravia

per edifímn publicum valvis cnjuslibet Cathedralimii etiam Metro-

politarum Ecclefiarum Regnorum pradiEíorum affigendiim monitione^

et aiiBoritate nojlra perpetuo ftatuas et ordincs , quod omnes Clerici

non conjlitnti in Sacris , nec Beneficiati , in Regnis et Dcminiis

pradiílis p'0 tcmpore commorantes , de cetcro lejtes clericales ge-

nua totaliter cooperientes , et tonjuram , et Coronam largam et ro-

ttmdam
, fictit plumbum prafentium ( * ) deferre debeant et te~

nearh-

( * ) AíHm parece querer dizer o que mui claramente efta efcrito
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neantur : alioqiiin eadem authoritíite decernas et declares , eos tam
civiliter quam crmiinaliter in qiiíhujctinique catifis ad foriim fe-

culare trahi , ac propter excejpiis et crimina per eos pro tcmpore

perpetrata per feciilares Officiales , 'Judices , et Magijlratus ad

inflar laicomm delinqiientiiim perjonaliter capi , incarccrari
,
pu-

niri j et etianifi excejfus et crnnina hijiijmodi id cxegerint , tmiti-

lari , et ultimo fiipplicio tradi libere ac licite pojfmt et valeant
;

quodque privilegnim clericale eis in aliquo minime fuffragetur ; ac

omnes et fingidos procejfus
,
fcntentias , et cenjnras

,
qiios et qtias

contra Magijlratus ^ et Ojjiciales feculares hijiifmodi praniijfforum

occajione forfan hahcri vel promulgari , nec non totiim et quicquid

fccm a quoquam
j
quavis aufíoritate

,
fcienter rei ignoranter attcm-

ptari contigerit , miUius exijlere firmitatis. Non ohjlantihus CoU'

Jlitutionihiis , et Ordinationibus Jp:flolicis , ceterifque contrariis

quibufcumque. Datum Roma apud S. Petrum anno Incarnationis

Dominica MCCCCLXI. III. Kal. Maii j Pontificatus noftri aii"

no III.

» Tem verba que foi concertada com a Original da Tor-
re do Tombo. í>

N. 44. ,, REGIMENTO DA CASA
DA SUPPLICAÇAÔ. >

SeQUITUR de CoLLEGIO JuSTlTl>€.

Dl Cl T Dominus Deus
,
Juftitiíe mese funt , et imperium

meum eft : Ifai. 45-. Ex quo difto re£le concluditur, quod
quicumque alius habcns juftitiam et imperium , habet aDeoj
et non exercet quod fuum eft , fed quod Dei eft : ac tamen

pro maiori affirmatione ipfemet Deus cxprellit , Per me Re-
ges

.
I

- I.M 1111 , ... —li II .
I ^— ^^^^^^^—^M II !! — 1^

pTttiwn. Naô houve occaíiaó de ver o Original da Bulia , e por ifto nm-
bem fc naó poz aqui o defenho do íeu fello , par» darez» da preíéote

dererminaçaó.
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ges regnant , et potentes fcribunc juílitiam. Rex ergo vica-

rius eít Dei.

De statu Regis.

Statui autem Regis necelTaria funt cultus juílitix, regi-

men populi , et delenfio patrize. Cmiflis igitur duobus uki-

mis , folum de primo traííandiim eft in libro hoc. Rex enim

vicarius eít Dei , et cum fit vicarius Dei in temporalibus

,

totis viribus et totis connatibus certare dcbet
,

quatenus re

et fama fibi et aliis fit juílus
,

quia ut dicit Cyprianus De
diiodecim abvfion. ( vide pulcra verba Cypriani

,
qualis fit ju-

ftitia Principis ) j
Juftitia Regis eft pax populorum , tutela

patriíe , immunitas plebis , munimentum gentis , cura languo-

rum
,
gaudium hominum , temperies maris , lerenitr.s aeris

,

terrse feciínditas , folatium paupcrum , hercditas filicrum , et

Ubimetipli fpes futurce beatitudinis. Rex enim juftus , et qui

juílitiam fedlari deliderat
,

prius Deum timet , et amet , ut

ametur ab eo. Amat itaque Dcuni , fed in hoc illum imita-

tur, (*) ut velit omnibus prodeíTe , et nuUi nocere ; tunc enim _

juftus appellabitur ; venerabuntur , et diligent eum. Sed ut íit «
juftus , non folum non nocebit , fed nocentes prohibebit

;

|
nam nihil nocere non eft juftitia , fed abftinentia alieni : Sé-

neca De qnatmr (**) Firtutihus. Rex etiam juftus eriget terram
,

vir avarus deftruet eam : Froverb. 29.c.°Sed quia Rex juftitia

líc habituatus , in própria , cunfta particularia fui Regni

difcutere et determinare nec poteft nec decet ; et continuo

fecum viros juftos , et júris peritos , timentes Deum , et odien-

tes malum , atque honeftos
,
providos , et facundos habere

debet
,
qui quandoque , maxime in arduis , fibi referant quod

juftum agcndum , et quod injuftum ceftandum , et quandoque

per fe Regis tantum nomine difiniunt : Exod. i8. Sed quia

neceíTaria funt diverfcmm genera officiorum , ad hoc qucd juf-

titia fuum debitum efteftum fortiatur , videamus.

De

O Original em (*) tem inimctatur ; c era (**) decetn.
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De Judicantibus.

Igitur in domo regia quantum ad cultum juíliti» debet

conftitui , et femper honorabilitcr fuftentari Collegium quod-

dam , in quo lint quatuor genera ciEciorum : Primo
,

judi-

cantes; Secundo, allegantes jura ; Tertio , fcribentcs gefta

et fententias
;
Quarto , exequentes fententias et mandata. Ad

judicandum vero debet Princeps , non aíFeílione leu precibus
,

fed inquifitione provida et fecrcta , ílcut paftor qui curam ha-

bet
,
qu^rere viros approbatos , faltim approbatos ad hoc

;
quos

femper inveniet
,

quia natura aliquos tales ad hoc neceíTario

et femper producit
,

juxta illud Avicense X. Metaphyjic£ :

NeceíTe eft ut fit homo qui non permittat homines fequi fuás

íèntentias , defíniendo quid fit juílitia , et quid injuria ;
cujus

efle magis neceflarivrai eft
,
quam nativitas fupercilii et pal-

pcbrarum , et quam multa alia urilia. EíTe vero hominera

aptum ad inftituendimi et exequendum jura necelTirium eft;

fed quia forte difficilimum eft tales eligere , hx funt regula.

Vir laudans juftas rationes , ccrtanfque pro eis , et ufque ad

fcandak vel mortis pericula, eft aptus ad judicandum : Ecclis.

4. c. circa finem. Item , vir qui potius juftitiae quam merce-

di intendit : Sapienti^ 2. c. in fine. Item , vir qui própria

negligit , et aliorum utilitatibus intendit et maxime com-

munibus : Ambroíius lib. de Paradifo. Item , vir qui paucas

vel nullas cum hominibus affeftiones habct
,

quafi non

cognofcens patrem nec matrem, fed virtutes hominum inter-

rogat
, ( CaíEus fuper Patres ) illud etiam operatur. Item

,

vir in quo eft veritas: Exod. 18. Et cum hoc , femper fint jú-

ris periti , et fobrii cibo et potu , ne cxci c^cos in foveam

fecum ducant , in C. Cum Jlí ars arthim , de JEtat, et Qualit.

Qu^
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Et pollquam tales ad tam facratiffimum aftum elegit

,

eis partiri debet divitias et honores , nain Dominus Deus íum-

mas divitias fibi promittit , in eo quod dicit , Ipforum eft

regnum Dei: Matth. $. c; et honores , in eo quod dicit,

Fulgebunt íicut foi : et etiam ut ab aliis reverentia exhi-

beatur juftitia: , et timeant eam facinoroíi homines.

Et ifti judicantes omnes coníilloriales debent cun> appa-

ratu fcientiííco juxta gradus cuiuslibet intrare , et federe in

Coníiftorio , ubi quafi Sacerdotes facra dantes refident juxta

illudjjus ell ars boni et a;qui , cujus mérito quis nos Sacer-

dotes. appellct,íF. de Jujt. et Jure L. i. Ipfi enim debent

eíTe viri oprimi
,

puri undique , et contenti ftipendiis fuis
,

terribiles delinquentibus , et manfueti et mites devotis
,
pa-

ternam eis exhibentes providentiam , mundas Deo , Regi

,

«t legi manus habentes , in Auth. de Mand. Princ. §. Opor-

íct igitíir , et §. Pr^cipue Coll. 3. Non debent impium jufti-

ficare , nec juftum damnare
,

quia abominabiles Deo , et

Principi erunt : Proverh. 17. Vx enim illis qui impium juíti-

ficarint- pro munerihus fuis , et jullitiam juftis auferunt
;
quia

ex eo iratus eft furor Domini in populo fuo , et extcndic

manum fuam fuper eos , et pcrcuflit eos ; et conturbati

funt montes , et ta£ía funt morticinia eorum. quaíi ftercus

in médio platearum : Ifiú. 5 . Sciant autem hi qui injuíle

jndicant
,
quod jufte judicabuntur : Sapient. 86. c.° (*) Et quan-

TLimcumque limulent juíl:iti;:m , femper fuíe jultitiíe coram
Domino licut pannus mcnlbuats mulieris , et iniquitatcs eo-

rum ficut vcntus abítulerunt eos : Ifai. 64.

S PE CIFlCATIO OfFICIALIUM.

Debent igitur eíTe três viri Palatini , eminentes con-

fulti , et timcntes Deum ; et etiam qui preces et fupplica-

tiones

(*) Talvez fc quiz citar o Pfaimo 81.
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tiones celeriter expediant , in concórdia duorum confirman-

do , fed revocando in concórdia trium ; ardui et dúbia

Principi referentes: et ifti quidem in Conliítorio fedentes,

et audientes relationes caufarum criminalium , una cum Audi-

toribus jura difinient. Et duo viri , et unus Augultx
,
júris

periti Auditores
,

qui appellationcs criminales audient , et

conclufas referent in Coníiftorio , et ibi cum aliis rermina-

bunt ; tamen interlocutórias minus prjEJudiciales poíTunt per

fe ferre: civiies autem per fe et fine relatione terminabunt;

fed poterit ab eis fupplicari ultra decem áureos : ambo
tamen debent fingulas appellationcs examinare. Et fie eft

ifta feílio completa
,
quantum ad eíTe neceíTarium , et ell ge-

neralis ad qucecumque dúbia et árdua decidenda : et in ifta

plurimum Prafidcns federe debet.

Eft et alia feparata particularis SeíIIo , in qua eft Pro-

curator C^saris , fcilicet Judex inter Principem et popu-

lum ; et debet efle vir fcientificus , et fubtilis ingenii

;

cum duobus Expeditoribus
,

paribus viris Palatinis
;
quibus

relationem facere debet eíTe femper prxfens Advocatus Fiscl

Ifte et Advocatus eft Promotor Juftitise , et quandolibet fe-

det in alia Sellione ; et ifte acutus ingenio , et facundus ju-

re , corufcans honore Auditorum. Procurator autcm Ca;fa-

ris appellationcs Fifcales , et ctiam novas aftiones árduas

audit. Et fie eft fecunda Seflio completa de efle neceflario.

Praster iftos autem Officiales eft Corrector Curi.e ^

qui debet elTe honorabilis perfona
,
pmdens jure

,
potens

opere et fermone , audax et diligens
;

qui folum aftiones

.novas criminales et civiies , et Curialium , et Potentum

illius provinciíc ubi Cúria eft , et Concilioixim quorumcum-

que , vel habentium jurisdi£tioncm
,

pupillorum , viduarum

folus audit : et civiies folus et per fe terminat , fed. potcft

ab eo fupplicari ultra decem áureos ; criminales autem in

Confiftorio Seflionis primcE , tamen interlocutórias minus prse-

judiciales per fe pronuntiat. Corrigit etiam gravamina illius

civitatis ubi Cúria eft j alia vero gravamina corrigunt Palatini,

Tom. IIL ^ZZ% ^f^
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PrsEter iftos autem eft Cancellarius
,
qui debet exírní-

nare onínes fententias , et literas ; et indubias vero defeire

,

et cum Expeditoribus arguere , donec decidatur an dcbeant

íigillari. Ifte etiam debet eíTe juriiconlultus , amator juílitix

et sequitatis , et honorabilior cetcris jam diftis , et eft ju-

dex ordinárias omnium publicationum Literamm exteriomm ,

et fcribamm , et figillomm , et recufationum , et Cancella-

ri^ y tum in Relatione tcrminare : debet federe cum omni-

bus maxime in arduis , et utraque SclBo eft libi communis.

Et fuper iftos omnes eft unicus Pr^sidens
,
qui debet

regere omnes oificiales
,

jubcndo eis quod expediant qux

expedienda viderit ; et têmpora et loca difignare ;
poteft

audire quserimonias contra Offici ales , et corrigere corrigenda;

et omnibus utilia et neceíTaria apud Principem procurare

;

et breviter fungi in totum vice Principis, prsterquam ia

jam difinitis caufis , et in oíficiis dandis et privandis , et in

licentiis ultra xx dies
,
quia citra xx dies dare poteft. Et

debet eíTe vir providus , fenex vel prope , intrepidus ,
et in

pmni negotio circumfpeftus , magnx conditionis et profapix.

j^,« Dé S c k r b I s.

Sed quia judicantes funt homines
,
quorum memoria la-

bilis , funt eis et partibus utiles immo et neceífarii Scrib^

coram Palatinis três , coram Auditoribus três , coram Cor-

reftore três; et unus Computator ; et unus Distributor ge-

neralis; coram Audi toreAuguftíc duo creati ab ea : quilibet enim

iftorum debet jurare ab initio fideliter gefta et mandata in

proceíllbus fcribere , et celare inquifitiones nondum publica-

tas et intentiones judicantium , et moderatas pecunias exi-

jrere ; et omnibus Expeditoribus obedire debent
,

prsecipue

unufquifque obediat fuo judiei. Adhuc coram Cancellario

eft unus ceteris honorabilior qui confuevit loco fui alium

liabere. Item , eft alius coram Júdice Fifcali , et ifte habet

ítipendium a Rege proptcr fcripturas Fifcales ; exigit ta-

men
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men partem prctii fcripturarum a privatis litigatoribus.

Et quiljbet per fe pra;fens eíTc dcbct publicationibus

et auditoriis , et omnes caufas concluías defcnc ad doitiuin

dominorum judicantium. Unus tamen Scriba potclt gcfta in

judicio acceptare , et fidem alteri dare
;
qui recipicns ta-

lem fidem íimpliciter fcribere debet , ac li prcefens fuiíTet

,

fed a tertio talem fidem recipere non debct. Et dcbcnt

omnes eíTe obedientes , et diligentes , cuique judicantium

et praecipue fuo • et fideles ; et omnes fcripturas oblatas

penes Ic fervare
,
quoufque jubeantur parti tradi ; et inten-

tiones claudere partibus et advocatis , et inquilitioncs nondum
publicatas.

Stylus enim in Cúria eft , ut bis ab utraque parte luper li-

bello difputctur , et fuper quocumque difputabili
,
puta luper

interrogationibus et fcripturis publicis et cerer. , et tunc cau-

la concludatur , et concluía deFeratur immediate non obítante

non Iblutione (*) Scribse : ac tum íl ratio emergat de novo
,

juramento partis , et quod per eam vicem jurat (**) impedit

delationem caufe ; et tunc íemcl ab utraque parte difputatur
,

et ruríum concluía defcrtur.

Supra calculis tamen expenfariim , et fuper impedi-

mentis tranfitus fententias in Gancellaria femsl tantumanodo

difputatur ab utraque parte ; fed in calcula (***) rei prin-

cipalis bis difputatur. Item , li contingit caufam jam ceptani

fpeftantem ad unum officialcm
,
propter fufpitioncs vcl quam-

cumque aliam caufam ad alium judicantcm committi , idem
Scriba erit : fed íi caufa incipienda committitur , ipfe Com-
miflarius cui maluerit largietur ; dummodo fraus non interlit

,

et illa caufa non fit d« natura fui oíHcii
,
quia tunc ncceíTe

liabere debet Scribam llbi ordinarie.

Omnes fuper politi tam Judicantes deftinati
,
quam

ScribÉC, (****) il juraverint tadis Evangeliis , vel judicati

foerint fufpefti , abelfc debent cauíis pra^fentia et verbo.

Gggg ii De_

Le-fe em (*) folhe fcribe ; em (**) iiidat ; em (***) ha hum pequeno
claro , onde ic naó elcreveo ; e em (***) Ic-fe dcJHãtuscaniQ caufam)/f/ík.
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De Advocatis.

Jam habitis judicantibus , et fcribis , neceílarii funt

Advocati pandentes jura partium ; qui debent eíTe três co-

ram Palatinis , três coram Corrcftore , três coram Auditori-

bus, et trcs coram Júdice Fifcali ; et debent efle Icicntifici

viri , et bonarum mentium
,
jurati jufte patrocinar! , et iide-

liter proceíTus tra6larc , et ultra confcientiam non coníulere.

PoíTunt fcribere in proceíHbus própria manu , fed poft obJa-

tum fcriptum addere vel minuere fine falfo non poíTunt

,

nec cotare ; debent cauías fuorum clientulorum profequi uf-

que ad diíínitivam , et ad cxpcnlas litis , impcdimenta {*') tran-

fitus fententiíe , et ad annullationem fententice poíTunt ; tacita

tamen caufa emiílione litigantium per xxx dies completos

,

potelt Advocatus reclamare fuum clientulum debere citari ;

fed fi caufa ceíTavit propter dcfcftum judicantis , requiritur

ceíTatio per annum ad citandam partem.

Advocati etiam coniiievcamt inftitui procuratores apud

afta cum poteftate fubílirucndi, et tunc fubítituunt alios ; et

debent in Relatione proponere ore tenus qusecumque volue-

rint pro parte fuorum clientulorum , vel iplí clientuli poft re-

latatam caufam per judicantem. Et tunc demum ipfis parti-

bus et eorum Advocatis exeuntibus , caufa debet legi per rc-

latorem
,
qui debet proceíTum ferre diligenter examinaram et

cotatum ; et tunc fecunduni pluritatem. vocum cum adhíeren-

tia Prxfidentis caufa terminetur.

Debent et Advocati defcrre judicantibus , et cum reve-

rentia debent eos adire , et obcdire eis. .

De M 1 n I s t r I s.
.

.

Habitis jam judicantibus , fcribis , et advocatis , ne-

ceílarii funt Miniftri exequentes mandata : primo gradu de-

bet

( * ) Lê-íe impediía.



DE Legislação. 6o^

bet eíTe unus qui in jure vocatur Hirenarcha , et' inVuIga-

ri Merinus Curi.í: , habens ftipendiuni pro fe , et duodcciín

Sociis ad capiendum delinquentes , et ducendum ad vincula

:

et ifti indiftinfte parerc debent omnibus judicantibus ; et de

per fe omnes inventos in maleficiis capcre
,
poft (*) et vinculis

intrudere ; captum vero iolvere nequaquam.

Eli et alius Hirenarcha minor
,
qui etiam vocatur Me-

rinus Catenn.^ , habens ftipcndium pro fe , et quatuor
;
quo-

rum duo ferviunt exequutionibus poenalibus , et duo pro du-

cendis vinííis. Unde ifti Merino principaliter commirtituc

exequutio
,
quam ipfe per fuos fatellites facere dcbet fuo ar^

bitrio , íi íibi nK)dus non defignetur.

Item , coram Palatinis eít unus Nuntius
,

qui clamat

,

citat in auditório , et quacrit , et exequitur civilia ; et eft cla-

viger Rclationis. Alius coram Correólore ; alius coram Audi-

toiibus Auguftx ; alius coram Cancellario ; alius coram Júdice

Fifcali : et ifti
,
príecipue fuis

,
judicantibus obedire debent.

Et in Cúria unicus Prego
,
qui in aíTumptione fui of-

ficii fidejuíTores prsftat ad prsefentia et futura ; in cujus ma-
nu fubhaftantur pignora ; et qui finaliter viftoribus faiisfacit

de judicato per venditionem pignorum , vel et eorum tradi-

tionem.

Sed et unus alius Nuntius eft in Cancellaria
,

qui ce-

teris eft venerabilior , et figillat in domo Cancellarii
,

quse

ipfe prius íígnaverit ; et repolita in facco defert ad locum
confuetum , ubi coram icriba et thefaurario tradit ílgillata

quserentibus. Si vero qu^ impediuntur per adverfarium , tra-

ditis impedimentis fcriptis , ipfe defert ea ad eos per quos

illa expedita funt ; et idem degloífat : íi vero aliqua rema-
nent íigillata qux a partibus non quicruntur , illa in arca ad

hoc deftinata cuftodiuntur pro dominis quxrituris. Ifte et

Nuntius ex quolibet pcndenti íigillo exigit trigeíimam par-

tem unius aurei pro Cancellario
,
qui prseftat fila línea et

fericea fecundum exigcntiam rei. Item et confuevit penes fe

habe-

( * ) Talvez le deva lèr capere poffnnt , et.
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habere ceram , incauítum, papyrum , et pergameneum

,
quse emi

debent per thefaurarlum , icriba príelente : (*) pergameneum de-

bet tradere ad fcribenda qusecumque cancellariam folvere de-

bent j et papyiaim etiam judicantibus pro ftiidiis fuis ; incauílum

omnibus judicantibus et feri bis. Ifte et habet ónus quaerendi

jumenta pro arca , libris CancellariíE , et aliomm neceíLirio-

rum
;

prster llgilla quse prudenter iple Cancellarius femper

penes fe habere debet in fcrinio, cujus clavem ipíc deíerat.

In Cúria etiam deferuntur quatuor arcse , fcilicet una

jam difta in Cancellaria , in qua literx ligillatíe et íententise.

Una cum libro Regis , in quo ícribuntur illa íigilkta , de qui-

bus folvitur cancellaria , et decima íl caufa in Cúria vel co-

ram Correftoribus incepta et finita fuit : et iíla decima , ut

íicut diximus , aliquando cll quadragcfima
,
quando llt reftitu-

tio poíTeífionis , vel adjudicatur polTcfiio interdigo AãirAjcen-

àíB , vel Quorum bonoriim , vel Qiíoriim legatoriim , vel Condi-

ílione Legis vel Decreti \ fecus in TJti pojjicktis
^
quia tunc fo-

lum folvitur decima cxpenfarum. Iíla et decima vel quadra-

gelima nunquam reftituitur , licet fententia in Supplicatio-

ne retradletur ; et fccus eft in pecuniis quse folvuntur , ut

quis admittatur ad fupplicandum
,

quia reílituuntur , revocata

tota fententia , vel ejus maiori parte : et iftse pecunise tan-

tum recipiunrur infra fex menfes , et folvens profequi debet

in annum. Iltius arcse f.mt duse claves, quarum unam habet

thefauranus, aliam fcriba : et ifie thelaurarius penes fe cul-

todit poenas. ,

_^., , Alia vocatur arca pcenarum , in qua cuftodiuntur pecu-

nias condemnatorum : et hujus arcse eíl unus thefaurarius

,

qui habet clavem ; et fcriba ejus : is fcribat quxcumque re-

cipiuntur , non tamen confuevit habere clavem.

Alia arca eft: , in qua deferuntur cert£B pecunise Regis

pro fatisfaciendo laelis a Curialibus ; et poftea , condemna-

tis et pignoratis noccntibus , reltituuntur pecunise in duplo

,

tri-
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triplo , et fie deinceps rccundum arbitrium Rclationis ; et iftius

arcse nuntius Correftoiis unam, et Scriba maleficiorum aliara

dcbent habcrc claves ; et debet eíTe in domo cjufdcm fcribse.

Alia arca eft , in qua debent cuftodiri inquilitiones de-

valTas gravium maleficiorum, ficut Isefa; majeftatis , tallx mo-
nctx , et homicidiorum : et iftam et ejus cbvem cuftodit idem
fcriba

,
qui etiam cll fcriba coram Corrcdtore ultra alios trcs.

Item , lunt in Cúria duo cárceres : in uno íunt vincli

,

quos audit Corrcftor Curix , et detinentur novis accuiatio-

nibus ; et in ifto praseíl unus Commentariensis cum duo-

bus Sociis, in cujus arbítrio amplius vel minus alligarc vin*

ftos , et tenet fuper fe ferra et catcnnas Regis ; et ipíe reci-

pit ftipcndium pro fe et Sociis. Eft et alius carcer, in quo

iunt accufati in articulo appellationis , et alii
,
quos Auditores

expcdiunt; et in ifto prjeeft unus Commentarienfis cum uno

Sócio , et recipit 'ftipendium pro fe et Sócio; habct fuper fe

ferra et catermas. Claves autem , et alia inftmmenta ad lol-

vendum captos non debent de noclc intra carcerem rema-

nere , fed alibi cuftodiri
,

quia femper per hoc evaferunt

"vinfti,
, ._.

Pro Relationc feu Conliftorio domini Regis quinque
deferimtur et teneri debent praefto femper et ubique ; fcili?

cet
,
paramenta ornamentorum ; incauftorium cum calamis , et

cindipennio (*); pyxis plena pulverum ; ifte liber vel fibi llmilis
^

et cimbalum. Janitor feu claviger Relationis ifta prxfentare,

et cuftodire , et deferre hinc inde debet fumptibus Regis

:

et ab initio fcriba maleficiorum fuper eum fcribere debet , de-

fignando numerum
,
quantitatem , et qualitatem rerum ; nee

in hoc fidejuífio dari confuevit , eo quod ifte janitor debet

eíFc honeftus homo , et hene temperaras , et bene induítus , et

bonx apparentix ; et fuper omnia fit difcretus, ut difcernat

quando et qux deferre debeat intus ad dominós , et quos per-

mittat , et quos non. ,£

Al-

(*) Ou íe lèi adirn , o\j andipeniiio , bem parece h-.ver erro; e mais ainda

fe^uado o <jue dizem as Ord. Afionf. c Man. no Ta. Do Portiiro da Jieta^ao.
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. AlLEGATIONES GENERALES a d JUDiCANDUM.

-'-.'•
; Quia domínus Rex jubet in qualibet fententia poni

I^egem , vel diftum Bartholi ; vel íiiam determinationem

,

vel LegemRegni, quahujuímodi fententia fertur ; duxi certa

jura hinc inde exafta in unum memorialc coiligere
,
qux ad

communes et magis uíítatos cafus applicari poffunt , ut faci-

liter quilibet judicans auíloritate poílit uti : ad fingulas au-

tem fpecialitates quisquis ílngula jura quxrat , ad quas om-

nia volumina neceílaria lunt.

Allegationes in PoJJ}_ffbrio.

Si quis agit interdigo Unde vi , et probat ; res cum
fruflibus

,
quos percipere potuit vetus pofleíTor , reftituitur

per L. Si de pojfejf. C, Unde vi Item , íi petatur contra fpo-

íiatorem
,
quod perdat jus propter violentiam , adjudicabitur ,

per L. Siqiiis in tantam G. eod. Item , íi mortui funt expolia-

tores , heredes tenentur de his quse ad eos pervenertmt ,
per

L. Vi pulfosf. Et heredes C. eod. Item, fi hereditas yacat per

mortem poífidentis , arripíens eam conrenitur ( *
) condicione

Legis Cum qíiarehatnr C. eod. ad inílar Unde vi.

In Fetitorio.

Siquis petit ut teneatur in fua Possessione , et probat

poífidere non vi, ciam, vel precário , adjudicatur tiieri ut pe-

tit
,
per L. un. C Uti pojjld. , et hoc in íoJo et rebus foli

;

fed íi funt mobilia, vocatur interdiftum Utrubi,tx. idem judi-

catur per L. un. íF. Utrubi. Si quis agit Reivindicatione , et

probat de dominio , adjudicantur íibi petita cum fruftibus per-

ceptis et percipiendis , íi malas fidei poíFeílbr elt : fed íi bo-

nse fidei , folum folvit fruítus exílantes nondum confumptos

;

fed poít litem conteílatam univerfos
,
per L, Certum C. de

Rei-

(*) O Original tem fowt^eríiíw.
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Reiviiid. Item
,
poíTeíTor bonas íídei impenfas ncceflarias et uti-

les confcquitur : fed maJx fidei folum neceíTarias ; et utiles,

íi eas poíllt fine Isefione rei extrahcrc , alitcr non
,
per L. Z)o-

miim C. de Reivind. : et Petitione hereditatis ab initio litis , m
L. Item venhint §. ii. íF. de Hered. petit. (*) Et íl fervus

vel ancilla petatur, cum operis et partibus adjudicatur
,
per

L. pr. C. eod. j» ( Reivind. ) '»

In Herediíate.

Si quis hereditatem petat , omnia poíTeííci et detenta , íl-

cut depoííra et commodata , fibi adjudicabimtur haereditario

jure cum fructibus , falvo jure cujuslibet contra eum
,
per L.

Et non tant. íF. de Hered. petit. Tamen quis exheredatur prop-

ter caufas polltas in Auth. Ut cum de appell. cognofcitiir §.

Califas Coll. 8. Item faciens inventarium, et celans aliquid,

duplum reftituit., L. Scimus §. Licentia C. de Jur. delib. ; etiam-

fi llt uxor , et celaverit poft mortem viii , L. De his C. de

Furt. cum fua GloíTa.

"t

Siquis agatLocATo vel Precário , et réus rem ut fuam
defendat ufquc ad finem litis , et convincatur rem tenere lo-

catam vel precário , condemnatur in duplum reílituere cum
aliis intereíTe ; fi alitcr tenens , in limplum

,
per L. " Conduto-

res J> G. Locato. Item , emptor novus non tenetur ílare co-

lono a priori domino poílto , L. Etnptorem C Locato
'^
tamen

locator tenetur ad intereíTe colono, L. Si fiindus íF. eod. Item,

omne promiíTum folvitur
,
per L. Pafium ^y 17. »' C. de Paclis.

Item , dominus et Emphyteuta invicem tenentur fervare om-
nes paftiones et conventiones polltas in contraiu emphyteu-

cico
,
per L. i . C. de Jur. cmphyt. Item , íi quis per totum trien-

nium in privatis , et biennium in facris peníionem non fol-

vit
,
perdi t emphyteuíim; poteít a domino expelli , íi violen-

ter non reiíiiatur
,
per L. 2. eod. , et ibi per Bartholum.

Tom. III. Hhhh Si

( *
) _ Lê-fe L^ Jum inveniunt g. de Reivind.
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Si quis Debitum petat oftendens fcripturam , et réus di-

cat folutum , et aftor negaverit ; íi convincatur , duplum ref-

tituat : et eodem modo réus folvit duplum , íi negans con-

vincatur. Sed íi poíl negationem , delato íibi juramento con-

fiteatur , íine duplo debitum folvat cum expeníis ab initio li-

tis. Et íiquis negaverit debitum, et poft utatur íolutionibus,

intcgrum debitum folvere cogitur : et íi procui^atores hoc fe-

cerint prseter clientulorum mandatum , ipfi tenebuntur; et idem

de curatoribus , et adminiílratoribus , in §. Si vero ^^ cap. 9. »
inAuth. De triente et femijfe Coll. 3. Item, íiquis convcnia-

tur fuper re aiicujus , et ipfe fempcr neget rem eíTe illius

;

et conventus (*) utatur aliquo jure ab illa perfona y cujus femper

rem cíTe negavit, illud jus totum devolvitur ad aftorem : et

etiam aftor poteft accumulare alia jura , íi qua: habet ab illa

perfona , cujus negationem palTus eít , cr quomodocumquc vin-

cens reum, in §. Illud qíwque ^cad. Auth.

Emptor mota íibi quaeílione , debet vocare aftorem vel

ejus heredem ; et fi vicerit , habebit optatum : alitcr vendi-

tor , vel traditor, vel ejus hcres tenebitur fibi ad intereíTe,

et ad meliorationes , C. de Evict. L. Si controverfia. Et idem
efk de quocumque tradente onerose , Hcut permutanrc , vel

dotante , licet cxpreíTe non caverit , L. Non diihitatur C. tod.
;

et ad pretium tantum tenetur , íi hoc caverit , L. Cum fiic-

cejfores ii Q. eod. iy\{^à. íi non dcnuntiaverit , de nulla aíflione

tenebitur, per L. Emptor C. eod. ; duplum autem non dcbe-

tur, niíl ílipulatione , L. Scd et Ji Jiipul. {**)S. de Ez-iã.,L.

Hoc Jitre ÍF. eod. , et L. Si per ipfum. (***)

Quicumque caufa occidendi ambulaverit , et proceffe-

rit ad adbam , capite punitur , íicut li occiderit ; fed li non

habuit animum occidendi
,
punitur de vulnerato , licet mitius

agatur cum eo
,
per L. i. ff. ?> ad L. Com. >» de ficar. §. Divus ,

"

. V'''
'

et

( * ) o Original tem convicuii.

(**)(***) Eftas eijuivocaçóes fetaó ao Lcitoi m»il fáceis de fupprir.
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et ibi per Bartholuni. Sed íi dcfcndcndi fe ,. i!ggrcírorcm

VLilncravcrit vcl occiderir , non tcnctur, L. Siqnis pcTcuJf. C.
j» eod. »» de ficar. Etiam non tcnctur occidcns vcl v.u;ncrans

alium ex improvifo caiu , fine fraude , in f. L. i.C. de /har.

Et idem de eo
,

qui invcntum cum uxore occiderit vcl

vulncravcrit , L. Gracchus Q. )> nd L. Jul. ^^ de Adult.: et de

illo qui ter dcnuntiavcrit alicui , ne cum uxore iabularctur

,

et eum fabulantcm occiderit vcl vulneraverit , in Auch,

Siquis (Z. de Adult. Et idem de eo
,
qui occidit n.íiftentem vi

familix
,
prxftatur , Bartholus in L. Si Jervus C. de Hts qui ad

Eccel. Idem de co, qui lurem ncfturnum occidit ;veldiurnum
,

et li telo íe delcndebat , L. Itaque íF. ad L. Aqtul. Item
,
qui

abortum facit , íi íbetus vivit , tenctur homicídio , L. iT/' y^ri'«j

§. Si mulier j> íF. eod. >»

Item , Adulter et adultera capite puniuntur , Inft. de

Piibl. judie. §. Item L. Júlia de Adult. ; ícd adulter ultra quin-

quennium non punitur , L. Adulter G. de Adult. Et idem
de Raptore virginum , vel alterius mulieris per vim , C. de

Raptu virg. L. un. ; fed hoc non extinguitur quinquennio.

Item , Incestuosus eadem poena punitur , L. Si adulter. §. Licef-

tum ff. de Adult. Item , in mulicre vilivivente meritricis more
non committitur adulterium , C. âe Adult. L. Qtue adtillerium.

Item , Sodomita punitur per L. Cum vir nuhit C. de Adulter.'.^

et hoc exquifitis poenis , ut ibi.

Item qui EXTRAXERiT incarceratum, dudlum ad patibulum,

vel jam judicatum , lege Júlia Majeftatis punitur ai' (*) ad

mortem , Barth. L. Cujufque ff. ad L. Jttl. Majejt. : fed ejus

cuftos eadem poena punitur , L. Ad commentariens. C. de Cuf
tod. et exib. Qiii falsam monetam cudit, igne comburitur , bo-

nis publicatis, L. Siquis nwnm. C. de Fnlf. monet. Et idem de illo,

qui fua culpa ponit ignem in civitate
,
per Barth. in L. i. ff. de

Òjf. Pr^ef. Figil. : et ibi ponuntur omnes poense incendiário-

rum. Item , falfarius publicatis bonis capite punitur, L. i. ff.

Hhhh ii de

( * ) Taivez ella abreviatura ai* ( aliíer ) deva fer ff' ( etiam ).



6tó Fragmentos-
de Falf. , ibl Barth. ; et de aliis tamcn illi qui utuntur falsis

MENsuRis arbitrarie puniuntur , L. In dardaiiarios ff. de Pauis.

Item , Venefici , et Mathematici capite puniuntur, L.

Nemo C. eod. " Malef. ^matheni. >> Item, qui parentes ocgidit

confuitur in culeo cum cane , et gallo galliaacco, et vipera,

et fimia , L. un. C. eod. « de His qui paretit. ^ et mittitur in

maré vel rivum.

De crimine Stellionatus
,
quod eft bulrútorum

,
quis.

arbitrarie punitur , L. /^//or^zwíf^ ff. de Crtm. ftcllion.

Fuktum non manifcftum duplicatum íolvitur , et ma-

ilifeftum in quadruplum , Inft. de Oblig. qna; cx ddicl. §. Poena.

Injuria; fecundam qualitatem et quantitaiem pcrlona-

rum judicanmr , L, Injuriar. , et L. f. ff. de Injiir. ; et fi eft

atrox, punitur per L. Lcx Cornei, ff. eod. ; et qui calumnia-

TUR in injuria arbitrarie punitur , L, Injuriar, ff. eod. Item
,

quis poteft remittere injurianti et pctenti ; et poft hoc non
auditur , L. Non foiwn ff. eod. ^ licet velit injuriarum agere.

,

Item, injuriatur per injuriam filii , et uxoris ; et remittere.

poteft , ff. eod. L. Sed fi uniiis §. Ait Pnctor \ lecus de illa

quce defcendit ex Cornélia , L, Lex Cornélia §. Jllud.

Item, qui manus intulit officiali , capite punitur

L. Omne deliSl. ff. de Re milit.

Multa crimina funt, de quibus extraordinariam poenam,

damus ; et in talibus licet maiorcm vel leviorem poenam arbi-

trare , dummodo rationes non excedamus, per L. Plodie ff. de

Poenis : tamen exafpcratur poena , ÍI opus eft exemplo , L. jíut

faHa §. £ ff. de Poen. : et gravius fervus
,
quam liber; et laílk,

famx
,
quam integríE , L. Capitalium §. f. ff. de Poenis. Item

^

iTiinus puniuntur delifta antiqua
,
quam recentia , L.. Si din-

tino ff. de Poenis. Item poft viginti annos regulariter crimina

extinguuntur , L. Qjierela C. " ad L. Com. •>•> de Falf. : Réus au-

tem generaliter abíblvitur, íi non probatur contra eum
,
per L.

^íi accnf. C. de Edend. , et melius per L. f. C. de Reivind. '. item
,

dbíolvicur ,íi probaverit exceptionem vel defenfioncm llum
,
per'

L.
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L. Kfgantes Ci de Oblig. et aElion. , et melius per L, Siqui-

dc;>i C. de Exceprion.

Item aliquanJo (*) non clare probantur delicia , fed pro-

baritur indicia delictoram , et tunc condemnatio ficri non po-
tcíl

,
per L. Sciant amcli G. de Frobat. ; verumtamen 11 réus

dignitatc vel nobilitate iit exemptus a quxítione , condcman-

tUr pccUiiialiter , et minus quam conftaret , in prsedifta L.

'Sciant^ Bal. : ex indiciis ergo Ibluin proceditur ad Qir,í;s'S

TioNE.M;ct debent eíTe duo ad minus , et quodlibet probatum
per duos teftes omni exeptione maiores : tamen omnia illa funt

arbitraria, nec júris poteíl dari certa norma, Barth. in L. f.

ff. de Ou£ft. Item, proceditur ad qusftionem fme indiciis
,

fcilicet , ex femiplena probatione, ut quum unus teftis de vifu

omni cxceptione maior, vel confefllo rei extra judicium eft

,

Barth. in prsdifta L, f. ; eft etiam incipiendum a debiliori

,

L. Vnins eod. tit- : et fi quxílionatus negavit , et crimina lint

evidentia , repetitur , dummodo corpus et anima duraverit,

per L. Repeti y et larius per Barth. L. Uniiis ff. eod. j et idem

.de cp
,
qui íemel confeffus eft, et poft contradicit: vide fu-

pra. Sed li paffus tormenta , femper negaverit , tanquam in-

noccns abfolvitur ; aliter tanquam convictus condemnatur , L.

Oii^ft. ff. eod. Item advertcndum
,
quod non in omnibus cri-

minibus proceditur ad quseftionem , fed in gravibus ; et in his

non eft incipiendum a qusftionibus
-, L; i. §.i. ff. eod. j.fed

poftquam ullo modo plus de veritate fciri poteft : et torquens

non debet nominatim qu2:rere , fed generaliter .f. Quis fece-

rit ; aliter magis videtur habere officium fuggerentis
,
quam

requirentis , in ead. L. §. Qui qua/tionem,

Sunt alia Crimina qux fiunt circa animalia , unde íí-

quis occidat pecora aliena per injuriam , tenetur in duplo
,

íi negans convincatur , L. De pecorib. C. de L. Aqiiil. juníta

L. 2. ff. eod.'. fed íl confeffus fuerit , aeftimatur occifuin ; et

quantum interfuit illud non fuiffe occifum , computando an-

num
( ) 'EiU aluo.
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num retrorfum , íF. eod, L, j4k kx : et Idem i.\- skrvis , in prae-

difta L. 2.

Item , omne aliud Damnum injuria datum ílve in aninia-

tís , five inanimatis jellimatiir quantum pius valeie potuit

in prsecedentibus xxx diebus cum interelTe , et totum judi-

catur,juxta eumd. » L. Si fervtisy^^. y>Trrtio aiiitm '» Capite.

Eft autem Pauperies damnum datum fine injuria , et

fine dolo alterius ; et habet locuin
,

quando animal quod
fenfu caret contra fuam naturam ex fe et linc culpa alte-

rius hominis calcitra''ent , cornu petiit , momordit , vel úe-

cit (*) aliquem lícde.ido , vel iiipit , fregit , et fimilia ; et

tunc datur aliud per noxam , vel noxa sihmatur : et fempcr

opcrac , et impenix , fed non deformitas , adjunguntur , Si

QtMdr.paup. ff. L. r. junfta L. Ex hac kge. In Icrvo tamen

^ui cicatrices (**) recipit , deformiditas jeltimatur, Barth. per

L. Ex hac lege. Sed íi damnum ab animali ex incitatione ho-

minis detur , injuriarum agetur , L. i. §. Sed et fi canis^'^.

eod. Item, ÍI ex alia culpa, ead. L. §. Qnoà fi propter.

( * ) Naó pode fer vefcitur , fegundo a L. 14. §. f. fF. de Pi\cfcr. vcrb. ;

nem ujjit di L. 27. §. 5. ad L. Acpúl. : talvez feja vexit , deduzíndo-o da

L. í . §. 9. Si quadr. p/tttp. ^
( ** ) Alíim parece o que eftá efcrito €XíiCoes , fegundo o texto que

fe aponta , e L. ult. ff. de His q. efftid.

r- INDI-
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' delias se vende brochada.

I. O Revés Instrucçoes aos Correspondentes da Academia

sobre as remessas dos productos natsraes, para formar um
Museu múonA

,
folheto em 8.° ..._---- 120

II. Memorias sobre o modo de aperfeiçoar a manufactura

do azeite em Portugal , remettidas á Academia por João
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ros, para a Historia, e estudo critico da Legislação por-

tugueza j mandada publicar pela Academia Real das Scien-

cias, e ordenada por José Anastaslo de Figueiredo, Cor-

respondente do numero da mesma Academia, 2. vol. de 4.* i8o9
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sobre as causas e prevenções das doenças dos exércitos,
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XL.IV. Collecção de noticias para a Historia e Geografia

das nações iiltra marinas, Tom. I. e II, em 4.° - - - - 1400
O Tomo III. - . . 800
O Tomo IV. N. I. - . . _ _ 360

XLV. Hippolyro, Tragedia de Séneca; e Phedra, Tragedia
de P\acin' 'aduzidas em verso, pelo Sócio da Academia
Sebastião - .ancisco de Mendo Trigoso , com os textos, 600

XLVI. Opúsculos sobre a vaccina: Números I. até XIII. 300
^XLVII. Elementos de Hygiene

,
por Francisco de Mello

Franco, Sócio da Academia. Terceira edição correcta,

e augmentada pelo mesmo auctor , i vol. em 4.° - - 960
XLViil. Memoria sobre a necessidade e utilidades do plan-

tio de novos bosques em Portugal
,

por José Bonifácio de
Andrada e Silva , Secretario da Academia Real das Scien-

cias , I vol. em4. ° _-._-_------ 400
XLIX. Taboadas perpetuas astronómicas para uso da na-

vegação portugueza , i vol. em 4.° ------- 600
L. Elementos de Geometria

,
por Francisco Villela Barbosa

,

Sócio da Academia Real das Sciencias. Segunda edição,

i vol. em8. ° ----------.-.- ^5q
LI. Memoria para servir de índice dos foraes das terras

do reino de Portugal , e seus domínios : por Francisco Nu-
nes Franklin Segunda edição, 1 vol. em 4.° - - - _ 483

Lll. Tratado de policia medica, no qual se comprehendem
todas as matérias

,
que podem servir para organizar hum

regimento de policia de saúde para o interior do reino

de Portugal, por José Pinheiro de Freitas Soares, em 4." 800

LIII. Tratado de Hygiene militar e naval, pelo Sócio Joa-

quim Xavier da Silva, 1 vol. em 4.° .._--_ 40O
LIV. Princípios de Musica, ou Exposição methodica das

doutrinas da sua composição e execução
,
pelo Sócio Ro-

drigo Ferreira da Costa : 2 vol. em 4. ^
,. » - - - 2400

LV.



Catalogo.
LV. Tratado de Trigonometria rectilínea e esférica, por

Mattheus Valente de Couto, Terceira edição , i vol. 6014." 360

LVÍ. Ensaio dermosographico , ou succinta e systematica

descripçáo das doenças cutâneas, etc. por Bernardino An-
tónio Gomes, l vol. em 4.° --------. 1200

LVII. Memorias para a Historia da Medicina lusitana

,

por José Maria Soares, i vol. em 4.° ------ joo
LVIII. Ensaio sobre alguns synonymos da lingoa portu-

gucza, por D. Fr. Francisco de S. Luiz, Segunda edição,

I vol. em 4.° ------_------- 720
LIX. Grammatica philosophica da lingoa portugueza , ou

principios da Grammatica geral applicados á nossa lingua-

gem, por Jeronymo Soares Barbosa, i vol. em 4.° - - 960
LX. Collecção de Cortes. Congresso do Braço da Nobreza

nas de 1697 e 1698, i vol. bom papel ------ 600
LXI. Diário da viagem, que em visita e correiçã.'^'das po-

voações da Capitania de S. José do Rio Negro í , j Ou-
vidor e Intendente geral da mesma Francisco Xavier Ri-

beiro de Sampaio, i vol. em 4.° ------- - 360
LXII. Flora Farmacêutica e alimentar Portugueza, ou tra-

tado daquelles vegetaes indígenas de Portugal , e outros nelle

cultivados, por Jeronymo Joaquim de Figueiredo, i vol.

em 4.° -.-_--«_-- 1440
LXIII. Glossário das palavras e frases da lingua franceza,

que se tem introduzido na locução portugueza moderna
,
por

D. Fr, Francisco de S. Luiz, i vol. em 4.° - - - - 480
LXiy. Noticia dos Manuscriptos pertencentes ao Direito Pu-

blico Externo Diplomático de Portugal , e á Historia , e
Litteratura do mesmo Paiz

,
que existem na Bibliotheca R.

de Paris , e outras , da mesma Capital , e nos Archivos de
França , examinados, e colligidos pelo IL Visconde de San-
tarém, I vol. em 4.* ------------ 300

Nova Carta do Brazil e da America Portugueza - - - 1100

Fendem-se em Lisboa nas lojas àos mercadores de livros na
rua das portas de Santa Catharina j e em Coimbra, e no Porto tam-
bém pelos mesmos preços.
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